
 

 

 

 مباحث يف فلسفة األخالق

 

 
 

 
 تأليف

 دمحم يوسف موس ى
 



 2 

 مباحث يف فلسفة األخبلؽ الكتاب:
 دمحم يوسف موسى الكاتب:
 ٕٕٔٓالطبعة: 

 

  الناشر : وكالت الصحافت العربيت ) هاشرون(
  

 الجيزة  –الهرم  -مدكو ر –الوحدة العربيت  –ش عبد املنعم سالم  5

 جمهوريت مصر العربيت 

 35265555 – 35265556 – 35225253 هاتف :

 35252353فاكس : 
http://www. bookapa.com            E-mail: info@bookapa.com 

 

 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, 

stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any 

means without prior permission in writing of the publisher. 
 

 : ال يسممممإ ادعمممااة هذمممدار بممم ا الزءممما  وو و  جممم   منممم  ووجميعععل قوق عععوظ  ق و ععع 

جخ ين  في هطما  اسمءعااة املعمومماث وو ه مم  امل  شمألاش مم، دشمألااذن اون ه ن  طم  

 مسبق م، الناشر.

 

 اار الزءب املصريت

 ثنا  النشروفهرست 
  

 سف دمحم يو ،  موسى 
 دمحم يوسف موسى/ مباحث يف فلسفة األخبلؽ

 .وكالة الصحافة العربية –اٞتيزة  - 
 سم. ٕٔ* ٛٔص،   ٜٙٔ 
 ٜٛٚ -ٜٚٚ -ٖٚٛٙ – ٜٗ – ٕ :الًتقيم الدوُف 
 ٕٕٓٓ/  ٓٚ٘ٗٔ :رقم اإليداع           العنواف –أ  

 



 3 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 مباحث في فلسفة األخالق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

 
  



 5 

 مقدمة

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصبلة والسبلـ على صفوة ا٠تلق ا١تبعوث 
 متمًما ١تكاـر األخبلؽ، وعلى آلو وصحبو أٚتعُت.

وبعد، فهذه مباحث كتبُتها منذ سنوات، عمدت فيها إُف بسط 
القوؿ يف غَت إسهاب، وإيضاح الفكرة مع القصد واإل٬تاز، كما ُعنيت 

ؽ اإلسبلميُت أبمثا٢تم الغربيُت، وابإلشارة بربط آراء فبلسفة األخبل
للمراجع ا٢تامة لَتجع إليها من يريد االستزادة، وابلتعريف ابلعلماء 
وا١تفكرين الذين يرد ذكرىم يف ثنااي البحث؛ حىت ال يردد الشادي يف 

 الدراسات الفلسفية أٝتاء ال يعرؼ شيًئا عنها.

ل، لعل يف ذلك بعض وقد رأيت نشرىا ىذه األايـ، بشيء من التعدي
 ا٠تَت. ونسأؿ هللا التوفيق والسداد.

 الروضة

 ـٜٓٗٔنوفمرب عاـ ى/ٕٖٙٔذي القعدة عاـ 
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 املبحح األٔه

 تعسٖف العمي، وٕضٕعْ، تكطٗىْ، غاٖتْ

 األخالم عمي تعسٖف( ١) 

األخبلؽ ٚتع خلق، ومرد معناه يف اللغة العربية وغَتىا إُف معٌت 
٧تد صاحب لساف العرب يقوؿ: واشتقاؽ خليق وما  العادة، ففي العربية

أخلقو من ا٠تبلقة وىي التمرين، من ذلك تقوؿ للذي أِلف شيًئا: صار 
ذلك لو ُخلًقا أي َمَرف عليو، ومن ذلك: ا٠تُلق اٟتسن. ويف اللغات 

، وىي اسم ىذا العلم يف اللغة Ethiqueاألوروبية ٧تد كلمة إيتيك 
 اإلغريقية، ومعناىا العادة. Ethosيتوس الفرنسية، ترجع إُف كلمة إ

، وىو تعريف «علم العادات»من أجل ىذا عرفو بعض العلماء أبنو 
تعوزه الدقة؛ ألف علم األخبلؽ ال يبحث قط يف أعماؿ الناس اإلرادية 
اليت صارت عادات وتقاليد على اختبلفها ابختبلؼ األمم واألايـ، إ٪تا 

ًقا لقواعده وقوانينو، ويف اٟتكم ٢تا أو يبحث يف توجيهها الطريق السوي طب
 عليها حسب مقاييس ا٠تَت اليت يضعها.

وىناؾ تعريف آخر ألحد الكتاب الفرنسيُت األعبلـ وىو ابسكاؿ 
Pascal(ٔ)  :تعريف ٚتيل جذاب، جر «األخبلؽ علم اإلنساف»وىو ،

ىذا الفيلسوؼ إليو أف األعماؿ اليت ىي مناط البحث واٟتكم األخبلقي 
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أعماؿ اإلنساف؛ ولكنو يتسع حىت يتناوؿ بُت دفتيو العلـو اإلنسانية ىي 
ا١تتعددة، كعلم ا١تنطق والنفس والتاريخ والقانوف، وما إليها من العلـو اليت 
تتخذ اإلنساف من نواحيو ا١تادية أو ا١تعنوية ٤تورًا لبحوثها؛ ٢تذا ال يسعنا 

 أف نرضى هبذا التعريف أيًضا.

أخرى جرت على ألسنة غَت ىؤالء من  كذلك نرى لو تعاريف
؛ ألنو ٯتيز بينهما ويفصل معٌت كل «علم ا٠تَت والشر»الباحثُت، منها أنو 

؛ ألنو يعرفنا الواجب الذي ننزؿ «دراسة الواجب والواجبات»منهما، وأنو 
على حكمو فيما أنيت ونذر، ويهدينا ١تا علينا من واجبات ٨تو أنفسنا 

ىذين التعريفُت وإف كاف صحيًحا إال أنو غَت  وغَتان وخالقنا. وكل من 
كاٍؼ، دراسة ا٠تَت والشر ال تغٍت عن دراسة الواجب الذي نسَت على 
ىديو، وال عن دراسة الواجبات اليت علينا أف نقـو هبا، كذلك دراسة 
الواجب والواجبات ليست كافية لتحديد األخبلؽ اليت تبحث أيًضا يف 

ا، وا١تقاييس اليت نزف هبا األعماؿ لبياف ا٠تَت والشر، وماىية كل منهم
خَتىا وشرىا، ولنا أف نقوؿ: إف ىذين التعريفُت يكوف ٣تموعهما )بشيء 

 من التأويل( تعريًفا صحيًحا مضبوطًا.

إنو علم »وأخَتًا، إذا أردان تعريًفا دقيًقا لعلم األخبلؽ، لنا أف نقوؿ: 
 وٕتنب الشر، ويصل القواعد اليت ٖتمل مراعاهتا ا١ترء على فعل ا٠تَت

علم القواعد اليت تسَت عليها إرادة »، أو «ابلعمل هبا للمثل األعلى للحياة
، ذلك أف األخبلؽ ال تبحث «ا١ترء الكامل يف أعمالو ليصل للمثل األعلى

يف حياة الناس الراىنة، أي من انحية أعما٢تم على ما ىي عليو، بل من 
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يو، أي يف اٟتياة اليت ٬تب أف انحية أعما٢تم على ما ٬تب أف تكوف عل
 ٭تيوىا ليحققوا ما ُخلقوا لو من الكماؿ.

وال يبحث علم األخبلؽ عن األعماؿ اإلنسانية من حيث القوانُت 
والنواميس الطبيعية اليت ٕتري على سننها، فقد تكلفت هبذه الناحية العلـو 

أو إىدارىا  الطبيعية، وال من حيث إقرار اٞتماعة اليت يعيش ا١ترء بينها ٢تا
إايىا، فذلك ْتث القانوف، وال من انحية ما رتب عليها من ثواب أو 
عقاب يف الدنيا واآلخرة، فهذه انحية ْتث العلـو الدينية؛ إ٪تا يبحث علم 
األخبلؽ يف أعماؿ اإلنساف اإلرادية من انحية مطابقتها للخَت أو الشر، 

السبيل، ويرشدان إُف ويف توضيح معٌت كل منهما، وىو هبذا يهدينا سواء 
 الغاية اليت ٬تب أف نقصدىا من أعمالنا.

 وٕضٕعْ( 2)

موضوع كل علم ىو مباحثو اليت يُػْعٌَت بدراستها. ونظرة إُف علم 
األخبلؽ ابعتباره فرًعا من فروع الفلسفة ترينا أنو يتخذ ىدفًا لبحوثو 
ا مسائل عديدة ىي اليت تكوف موضوعو، نراه يبحث يف ا٠تَت والشر: م

٫تا؟ وما الفرؽ بينهما؟ وما ىو ا١تعٌت الذي يبلحظ يف ىذا العمل فيكوف 
خَتًا، ويف ذاؾ فيكوف شرِّا؟ وما ىي ماىية الضمَت األخبلقي الذي بو 
، وىاٍد ال يضل يف حكمو؟  نقف على ا٠تَت والشر؟ وىل ىو قاٍض معصـو

األعلى وما ىو اٟتق والواجب؟ وما ىي الواجبات ا١تختلفة؟ وما ىو ا١تثل 
الذي ٬تب أف نتجو ٚتيًعا لتحقيقو؟ وأخَتًا: ما ىي القواعد اليت تؤدي 
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 رعايتها وعدـ اٟتيدة عنها للخلقية ا١تثالية الكاملة؟

من ىذا يتبُت أف موضوع علم األخبلؽ ىو األعماؿ اإلنسانية 
اإلرادية، أي الصادرة عن تفكَت وإرادة من ىذه النواحي ا١تتشعبة كلها، 

ألف ىناؾ أعمااًل تصدر عن ا١ترء وليست يف « عماؿ اإلراديةاأل»ونقوؿ 
 شيء من موضوع األخبلؽ.

وبياف ذلك أف من األعماؿ اليت تصدر عن اإلنساف أعمااًل ال دخل 
إلرادتو وال لتفكَته فيها، وذلك كأعماؿ اٞتهاز التنفسي والدموي 

قظاف، وا٢تضمي، وىذه ىي األعماؿ اآللية اليت ٖتدث وا١ترء انئم أو ي
مفكر أو غَت مفكر، ومنها أعماؿ منعكسة أي انشئة عن سبب خارجي 
عن اٞتسم، مثل: اختبلج العُت عند االنتقاؿ فجأة من ظلمة إُف نور، 
وانقباض اليد عند وخزىا، وىذه األعماؿ كسابقتها ال كسب للمرء فيها 

ية وال تتعلق إرادتو هبا. وإذا عرفنا أف علم األخبلؽ يرتب مسئولية خلق
على األعماؿ، تبُت لنا ّتبلء أف األعماؿ غَت اإلرادية سواء أكانت آلية أـ 
منعكسة ليست يف شيء من موضوعو؛ ألنو ال يتدخل إال حيث يكوف 

 القصد واالٕتاه واإلرادة.

على أف ىناؾ نوًعا آخر من األعماؿ آخًذا بشبو من األفعاؿ 
فيها: أيتناو٢تا علم  اإلرادية وغَت اإلرادية، ومن مث قد يشتبو اٟتكم

األخبلؽ فيصف بعضها اب٠تَت وبعضها ابلشر ويرتب على آتيها مسئولية، 
 أـ يكوف فاعلها بَنْجَوة من ىذا كلو؟ ويوضح معٌت ذلك األمثلة اآلتية: 
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( من الناس من أييت أعمااًل وىو انئم، كالذي يناـ ويًتؾ ا١تصباح ٔ)
هبا تقلب ا١تصباح فتصيب مشتعبًل ّتواره مث تبدو منو حركة ال ٭تس 

النار شيًئا ٖترقو، أو يقـو وىو انئم فيعثر بطفل على مقربة منو 
 فيصيب منو عضًوا.

( شخص من عادتو النسياف، علم أف ٚتاعة أي٘تروف بزيد من الناس، ٕ) 
وأهنم اٗتذوا لتنفيذ جنايتهم موعًدا بعد يومُت مثبًل، فاعتـز تنبيو 

لك حىت نسي األمر، فإذا اٞتناية انفذة دوف ا١تؤ٘تَر بو، إال أنو أرجأ ذ
 أف ٯتلك ٢تا ردِّا.

( رجل يعلم من نفسو أنو يثور للبادرة اليت تبدر من غَته، وأنو إذا اثر ٖ) 
٘تلَّكو الغضب وخرج عن وعيو، ومع علمو ذلك من نفسو ذىب 
ألحد األندية اليت ىي مظنة إاثرة غضبو فحدث ما كاف ٮتشاه، وأتى 

 ًرا من األعماؿ أو األقواؿ.ٔتا يعد منك

ابلتأمل نرى أف ىذه األعماؿ وأمثا٢تا غَت إرادية؛ إذ َف يتعمد النائم 
أف تتصل النار أبدوات الدار، وال أف يكسر عضًوا من الطفل النائم 
ّتواره، وَف يتعمد كذلك الذي علم نبأ االتفاؽ على قتل فبلف من الناس 

 يرد الغضوب يف ا١تثاؿ الثالث سب أو أال ينذره ابلشر الذي بُػيِّت لو، وَف
ضرب من تعدى عليو حُت أخذتو َسْورَة الغضب؛ ٢تذا كاف لكل منهم أف 

 يعتذر عن أعمالو أبنو َف يفكر فيها، وَف تصدر عن إرادتو.

ولكن ىل يقبل علم األخبلؽ ىذا العذر، فيعفي صاحبو من 
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وضوعو؟ نستطيع أف ا١تسئولية األخبلقية وٮترج ىذه األعماؿ وأمثا٢تا من م
نؤكد أف اٞتواب ابلسلب ال ابإل٬تاب، فهذه األعماؿ يبحث فيها علم 
األخبلؽ، ويرتب على صاحبها مسئولية خلقية؛ ألهنا وإف صدرت عن غَت 
إرادة وتفكَت، ولكن كاف يف اإلمكاف اٟتيطة ٢تا وتبُت نتائجها وقت االنتباه 

ن ا١تفسرين يف معٌت قولو تعاُف: واالختيار، ويوافق ىذا ما اختاره احملققوف م
رَبػََّنا اَل تُػَؤاِخْذاَن ِإف نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن، فإف التماس عدـ ا١تؤاخذة على 

 النسياف أو ا٠تطأ دليل أف ذلك مظنة ا١تؤاخذة واللـو وا١تسئولية.

وقصارى القوؿ أف األعماؿ اليت يبحث فيها علم األخبلؽ ىي 
ماؿ اليت وإف كانت وقت صدورىا ال دخل للمرء األعماؿ اإلرادية، واألع

فيها وال صلة لو هبا، ولكن كاف من ا١تمكن االحتياط ٢تا حُت كاف ا١ترء يف 
فسحة من الوقت لو انتباىو واختياره. أما األعماؿ اليت ليست من ىذا 
القبيل، كاآللية وا١تنعكسة، فليست من موضوع علم األخبلؽ يف قليل أو  

 كثَت.

 ٔعىم٘ ٌظسٙ إىل ْتكطٗى( 3)

٬تران البحث يف تقسيم األخبلؽ إُف أخبلؽ علمية نظرية وفنية 
 عملية، إُف بياف معٌت العلم والفن أواًل.

العلم: اليقُت، يقاؿ علم إذا تيقن. وجاء ٔتعٌت ا١تعرفة أيًضا كما 
جاءت ٔتعناه، ضمن كل منهما معٌت اآلخر الشًتاكهما يف أسبقية اٞتهل  

وابن منظور « احمليط»ويف رأي الفَتوزاابدي صاحب ، «ا١تصباح»كما 
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أنو ٔتعٌت ا١تعرفة أيًضا، يقوؿ األوؿ: « لساف العرب»ا١تصري صاحب 
وجاء «. العلم نقيض اٞتهل»، ويقوؿ اآلخر: «علمو كسمعو علًما: عرفو»

ا١تعرفة ا١تضبوطة الصادرة عن »يف دائرة ا١تعارؼ الفرنسية أف العلم ىو 
، كعلـو النحو «لقة بنوع ٤تدد من أنواع ا١تعارؼنظر و٘تحيص، ا١تتع

 واألدب والقانوف وا٢تندسة.

وا١تعرفة  Connairrance Scientifiqueوفرؽ بُت ا١تعرفة العلمية 
، ا١تعرفة العامية معرفة فردية جزئية؛ Connairrance Vulgaireالعامية 

ٟتوادث إذ ىي ما يُكوِّنو ا١ترء لنفسو من آراء وأحكاـ فيما يعرض من ا
اٞتزئية، يتأثر فيها ابآلراء ا١توروثة والبيئة اليت ٖتيط بو؛ و٢تذا ال ٗتلو من 
األوىاـ واألخطاء، وال أتخذ طابع العمـو الذي ال بد منو يف العلم. أما 
ا١تعرفة العلمية أو العلم فهي ا١تعرفة العامة اليت سبيلها النظر واالستقراء 

وردِّ الظواىر إُف أسباهبا وكشف قوانينها،  والتمحيص، واليت تُػْعٌَت ابلتعليل
وىي مع ىذا دوف ا١تعرفة الفلسفية أو الفلسفة اليت تضيف إُف معرفة علل 
األشياء وكشف ما يقـو عليو العاَف من قوانُت هبا ٕتري أموره، ٤تاولة تعرؼ 

 غاية ىذا الوجود وتعرؼ هللا الذي ىو غاية الغاايت.

ا١تعارؼ ا١تختلفة: العامية، والعلمية، ومهما يكن من فرؽ بُت أنواع 
والفلسفية، فإف مدلوؿ تعريف العلم، كما ذكرانه عن دائرة ا١تعارؼ 
الفرنسية، ىو بعض ما يُطلق عليو لفظ العلم عند ا١تؤلفُت اإلسبلميُت، فقد 

« ٨تو ا١تعاين»جاء يف حاشية البناين على السعد أف أٝتاء العلـو ا١تدونة 
قواعد عن دليل، كما ُتطلق على معلوماهتا، وىي ُتطلق على إدراؾ ال
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القواعد اليت يقـو عليها الدليل أيًضا، وعلى ا١تَلكة اٟتاصلة من إدراؾ 
القواعد مرة بعد أخرى، أعٍت ملكة استحضارىا مىت أريد. وحقق السيد 
اٞترجاين أف العلم يف إطبلقو على اإلدراؾ يكوف حقيقة لغوية، ويف غَت 

 رفية أو اصطبلحية أو ٣تاز مشهور.ذلك إما حقيقة ع

اٟتاؿ والقرب من الشيء  »أما الفن فهو كما جاء يف احمليط: 
، «كاألفنوف، ٚتعو أفناف وفنوف، وىو ِفن علم ابلكسر: حسن القياـ بو

وغٍت عن البياف أف حسن القياـ ابلعلم ىو العمل بو وتطبيقو عمليِّا، وكما 
ىو »دائرة ا١تعارؼ الفرنسية: جاء يف بعض التعاريف الذي ذكرهتا لو 

تطبيق ا١تعارؼ اٟتاصلة ابلنظر واالستدالؿ بطرؽ خاصة، وىو يُكتسب 
، مثبًل فن التجارة: تطبيق قواعد خاصة تتعلق ابلكسب «ابلدراسة والتمرف

وتنمية ا١تاؿ وتدبَته، وفن الطب: تطبيق عملي لعلم الصحة واألدواء 
ماة: تطبيق القانوف وأحكامو، وفن وطرؽ الوقاية منها وعبلجها، وفن احملا

 حكم الشعوب: تطبيق لقواعد السياسة العامة.

بعد ىذا التمهيد نقوؿ: يتميز لدارس األخبلؽ أف منها قسًما يتوفر 
على درس ا١تباحث النظرية وآخر يدرس ا١تباحث العملية، األوؿ ىو ما 

ا٠تاصة أو  يُعرؼ ابألخبلؽ العامة أو النظرية، والثاين ما يسمى ابألخبلؽ
 العملية.

األخبلؽ النظرية تدرس الضمَت وماىيتو ومظاىره من عواطف ٥تتلفة 
)كالرضا واالغتباط والسرور الداخلي لفعل ا٠تَت، واألَف والتأنيب والندـ 
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مىت كسب ا١ترء شرِّا(، وما يصدره من أحكاـ أخبلقية على ٥تتلف 
الشرية(، وتتساءؿ عما األعماؿ اإلرادية )كاٟتكم على العامل اب٠تَتية أو 

إذا كانت علًما من العلـو أي عمبًل من أعماؿ العقل أو ىي وليدة 
التقاليد، وما ىي الطريقة اليت تُػتَّبع يف تعرؼ ا١تثل األعلى األخبلقي، كما 
تبُت أركاف ا١تسئولية األخبلقية مثل اٟترية واإلرادة، وتناقش مسائل اٞترب 

البواعث ٬تب أف يكوف ابعثنا الوحيد يف   واالختيار والثواب والعقاب، وأي
كل ما أنيت ونذر، وأي الغاايت ٬تب أف تكوف غايتنا العليا، وأي األغراض 
٬تب أف يكوف الغرض األعلى لئلنسانية عامة، وما ىو ا٠تَت والشر 
وا١تقاييس اليت تُقاس هبا األعماؿ لبياف خَتىا من شرىا، وما ىو اٟتق 

أخَتًا تنقد النظرايت ا١تختلفة اليت تواردت والواجب وما يتصل هبما، و 
 على ىذه ا١تسائل العديدة، وٕتتهد يف أف ٕتد حبلِّ ٢تا.

أما األخبلؽ العملية فتبُت وتدرس الواجبات ا١تختلفة: واجب 
اإلنساف ٨تو نفسو، ٨تو العائلة، ٨تو الوطن والدولة، ٨تو اإلنسانية، ٨تو 

ى: تعرض ١تباحث األخبلؽ النظرية اٟتيواف، ٨تو هللا تعاُف، وبعبارة أخر 
ابلتطبيق على ظروؼ اٟتياة العملية ا١تختلفة لتقوؿ فيها كلمتها، ببياف ما 
يتفق مع معاين ا٠تَت والشر واٟتق والواجب. وا١تقاييس األخبلقية تقوؿ 

يف الواجبات الشخصية واالجتماعية واإل٢تية  -كما تقدـ   -رأيها الفصل 
كحقوؽ النساء والعماؿ واالشًتاكية والشيوعية، ويف ا١تشاكل االجتماعية  

 و٨تو ذلك من ا١تسائل اليت تعرض للبحث يف حياتنا ا٠تاصة واالجتماعية.

ولنختم ىذا البحث ٬تب أف نشَت إُف رأي بعض الباحثُت يف 
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األخبلؽ من أهنا علم ميزاين كعلم ا١تنطق؛ إذ كاف من مباحثها ا٢تامة 
عماؿ لبياف طيبها من خبيثها، وتعرؼ ا١تثل استنباط مقاييس تُقاس هبا األ

العليا اليت ٬تب أف تكوف قبلتنا يف أعمالنا، ووضع قواعد تعصم مراعاهتا 
اإلرادة من اٞتنوح للهوى وا١تيل للشر، وغَت ذلك من ا١تباحث اليت 
تقدمت اإلشارة إليها. إال أهنا يف رأيهم مع ىذا ال تضع من الطرؽ ما يصل 

العليا األخبلقية للسلوؾ اإلنساين، فيكوف أسلوب بنا لتحقيق ا١تثل 
 البحث فيها أسلواًب علميِّا نظرايِّ ٤تًضا.

من  -وىو الرأي الذي أرضاه  -يقابل ىذا الرأي ما يراه غَت ىؤالء 
أف األخبلؽ علم نظري أواًل، مث فن عملي اثنًيا، تبحث كما سلف يف 

شر، واٟتق والواجب، وا١تقاييس ا١تعاين الكلية العامة النظرية، مثل ا٠تَت وال
والبواعث، والغاايت وا١تثل العليا، وتبحث أيًضا فيما يدعو لتحقيق ىذه 
ا١تثل وتلك الغاايت، شأهنا يف ذلك شأف بقية ا١تعارؼ كا٢تندسة وعلم 
الصحة و٨تو٫تا تكوف علمية نظرية أواًل وفنية عملية ابلتطبيق اثنًيا. هبذا 

 ا من ىداية الناس إُف سواء السبيل.يكوف لؤلخبلؽ قيمتها وخطرى

 األخالم دزاضٛ وَ الػاٖٛ( 4) 

ما الثمرة ا١ترجوة من دراسة األخبلؽ؟ وما الغاية اليت نبتغيها من ىذا 
الضرب من الدراسة العلمية والعملية؟ وبتعبَت آخر: ىل لدراسة األخبلؽ 

 من فائدة نرٕتيها؟

إذ بينا نرى  اختلف الفبلسفة أٯتا اختبلؼ يف ىذه ا١تسألة؛
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إف »وىو من نعرؼ خطره ومكانتو يف الفلسفة القدٯتة يقوؿ:  (ٕ)«سقراط»
، نرى كثَتًا من «معرفة الفضيلة تكسبها، واٞتهل هبا مصدر الرذيلة ومأاتىا

الفبلسفة غَته يقرروف أف ليس للعلم أثر يف إصبلح النفوس، من ىؤالء 
مة الفرنسي ابسكاؿ  إف األخبلؽ الصحيحة »الذي يقوؿ:  Pascalالعبلَّ

الذي يرى  (ٖ)Spencer، وىربرت سبنسر «هتزأ بعلم األخبلؽ وتسخر منو
أف ٛتاسة األخبلقيُت من الفبلسفة ونشاطهم يف نشر العلم رغبة إصبلح 
النفوس البشرية إ٪تا ىو بدعة سخافة، وكيف يُرجى من العلم هتذيب 

ال خبلؽ ٢تم، ونرى النفوس، بينما نرى ا١تتعلمُت الذين استنارت عقو٢تم 
الوعَّاظ يقولوف أبفواىهم ما ليس يف قلوهبم، وّتانب ىؤالء ٧تد من اٞتهاؿ 
واألميُت َمْن ىم على جانب عظيم من االستقامة والشرؼ؟! وبذلك ينكر 

 ٘تاًما الصلة بُت العلم واألخبلؽ.« سبنسر»

اثة ضربَة وكأننا هبؤالء الفبلسفة وَمْن َلفَّ َلفَُّهْم يذىبوف إُف أف الور 
اَلِزب، وأف ا١ترء ينشأ على ما أمدتو بو الوراثة من صفات اآلابء واألجداد، 
فهي إما أف تسمو بو للخَت والفضيلة وإما أف تنحدر بو ٨تو مهاوي 
الرذيلة. على أف من اٟتق علينا أف نقوؿ أبف ىذا الرأي الذي يقرر عدـ 

غاية التطرؼ، فهو غناء دراسة األخبلؽ مهما كاف أساسو وسنده متطرٌؼ 
 يهدر ٚتيع التعاليم األدبية، وال ٬تعل قيمة للمواعظ والنصائح األخبلقية!

حقيقة إف ا١ترء ٤تكـو إُف حد ما بعامل الوراثة، ولكن ال ٯتكن أف 
ينكر ابحث ما للبيئة ٔتعناىا األعم، ومنها ما يدرسو من ٥تتلف العلـو 

قو وتوجيهو وجهة خاصة يف والفنوف، من أثر قوي يف تكييف عاداتو وأخبل
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اٟتياة. وسيجيء ٢تذا زايدة بسط عند الكبلـ على ا٠تلق وتكوُّنو وا١تؤثرات 
 فيو.

ْر فَِإفَّ  وكيف ال تكوف لدراسة األخبلؽ قيمة وهللا تعاُف يقوؿ: َوذَكِّ
الذِّْكَرٰى تَنَفُع اْلُمْؤِمِنَُت؟! وىذا اإلماـ الغزاِف يقوؿ يف ىذا الصدد أيًضا: 

نت األخبلؽ ال تقبل التغَت لبطلت الوصااي وا١تواعظ والتأديبات، لو كا»
نوا أخبلقكم. وكيف يُنَكر ىذا يف حق اآلدمي ملسو هيلع هللا ىلصو١تا قاؿ رسوؿ هللا  : َحسِّ

وتغيَت طباع البهيمة ٦تكن؛ إذ يُنقل البازي من االستيحاش إُف األنس، 
إُف والكلب من َشَره األكل إُف التأدب واإلمساؾ، والفرس من اٞتماح 

وكذلك يقوؿ حكيم آخر من حكماء اإلسبلـ:  (ٗ)«السبلسة واالنقياد؟!
إنو ابلدراسة األخبلقية تقوى اإلرادة على ا٠تَت وسلوؾ السََّنن القوًن، »

 «وتنشط العزٯتة للمضي يف سبيل الفضيلة واٗتاذىا نرباًسا يف أعما٢تا.

٩تلص من ىذا إُف أف دراسة األخبلؽ وسيلة انجحة من وسائل 
الًتبية والتهذيب؛ ألف البحث يف الفضائل وتبُت حسن عاقبتها وتعرؼ 
الرذائل وسوء مغبتها، وكذلك دراسة كثَتين ٦تن كانوا يف حياهتم العملية 
ُمثبًل سامية للفضائل، كل ذلك يستهوي الدارس ويغريو ابلتحلي ابلفضيلة 

وال  والتخلي عن الرذيلة، وأبف ينشئ نفسو على غرار ىؤالء الفضبلء،
 ينكر أحد ما لقوة اإلغراء واالستهواء من أثر كبَت.

ىذه ىي إحدى غاايت الدراسة األخبلقية. وىناؾ غاية أخرى لتلك 
الدراسة، وىي أهنا تكسب الدارس الدقة يف تقدير األعماؿ األخبلقية 
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واإلصابة يف اٟتكم عليها بعد أف وقف على معاين ا٠تَت والشر وما إليها، 
اليت تُقاس هبا األعماؿ ا١تختلفة، ويف ذلك أيًضا يقوؿ  وعرؼ ا١تقاييس

اٟتكيم السالف الذكر: إف دراسة األخبلؽ تكسب صاحبها القدرة على 
٘تحيص األعماؿ ونقدىا وتقديرىا حق قدرىا، دوف أف ٮتضع يف حكمو 

 إُف ِإْلف أو عادة، أو يتأثر ْتكم الزماف وا١تكاف.

لبياف خَتىا وشرىا، بُت رجل  وما أبعد الفرؽ يف ْتث ىذه األعماؿ
يعتمد يف حكمو على تلك الدراسة الدقيقة، وآخر سنده اإِلْلف والُعرؼ 
، وقد ٮتطئ  فقط! لقد يصيب ىذا ولكن صوابو يكوف رمية من غَت راـٍ

 ذاؾ وخاصة يف اٞتزئيات اليت ٖتتاج لتطبيق دقيق غَت أنو يكوف اندرًا.

س للزراعة علميِّا وعمليِّا، والفرؽ بُت أمثاؿ ىذين كالفرؽ بُت دار 
خبَت بًتبة األرض وما يصلحها، واقف على ما يصيب كل نوع من 
ا١تزروعات من أمراض وطرؽ عبلج، وبُت زارع كل معلوماتو عن ا١تزروعات 
وأدوائها وعبلج ما يصيبها من آفات ال تعدو ما لُقِّنو من آابئو وما عرفو 

أيًضا بُت الطبيب والدجاؿ، ابلتجربة الناقصة، و٧تد مثل ىذا الفرؽ 
 وا١تهندس ا١تعماري والذي اٗتذ البناء حرفة عن والده.

ىذا، وال يسعنا أف ٩تتم ىذا البحث قبل أف نقرر أف دراسة األخبلؽ 
ال ٯتكن أف ٕتعل ٚتيع الناس خيارًا، فذلك يتوقف إُف حد كبَت على 

النجدين،  االستعداد الشخصي، ولكن حسبها فخًرا وفضبًل أهنا تبُت لنا
وترشدان إُف الصراط ا١تستقيم، وٖتفزان إُف عمل ا٠تَت وتغرينا بو، وأهنا كما 
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ا١تعلم األوؿ يف كتابو علم األخبلؽ:تشد من عـز بعض  (٘)«أرسطو»يقوؿ 
ة صديًقا فتياف كراـ على الثبات يف ا٠تَت، وٕتعل القلب الشريف ابلفطر 

 (ٙ) للفضيلة وفيِّا بوعدىا.

َمَثل ما بعثٍت هللا بو : »ملسو هيلع هللا ىلصىذا ا١توضوع قوؿ النيب  وخَت ما ٩تتم بو
من ا٢تدى والعلم كمثل الغيث الكثَت أصاب أرًضا، فكاف منها نقية قبلت 
ا١تاء فأنبتت الكؤل والعشب الكثَت، وكانت منها أجادب أمسكت ا١تاء 
فنفع هللا هبا الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إ٪تا 

ال ٘تسك ماء وال تنبت كؤًل. فذلك مثل من فقو يف دين هللا  ىي قيعاف
ونفعو ما بعثٍت هللا بو فعلم وعلَّم، ومثل من َف يرفع بذلك رأًسا وَف يقبل 

  (ٚ) «ىدى هللا الذي ُأرسلت بو.

وىكذا شأف األخبلؽ والنفوس اليت فيها استعداد للخَت والفضيلة، 
تقبل نصًحا وال تنتفع ٔتوعظة، والنفوس اليت ختم هللا على قلوهبا فبل 

َأفَػَرَأْيَت َمِن اٗتَََّذ ِإ٢َتَُو َىَواُه َوَأَضلَُّو هللُا َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َٝتِْعِو َوقَػْلِبِو 
 َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمْن يَػْهِديِو ِمْن بَػْعِد هللِا َأَفبَل َتذَكَُّروَف.

 ِٕاوؼ

(: ىو العبقري ا١توىوب، والعاَف الرايضي الشهَت، ٕٙٙٔ–ٖٕٙٔابسكاؿ ) (ٔ)
والفيلسوؼ الكاتب القدير، ا٠تالد الذكر ٔتا كتب يف الفلسفة والدين، لو 
٣تموعة رسائل أ٨تى فيها على اليسوعيُت أبقصى عبارات التهكم بلغة ال ُٕتارى 

 «.أفكار ابسكاؿ»دقة ومتانة، وىذه الرسائل منشورة ابسم 
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ؽ.ـ(، يعد مؤسس علم األخبلؽ؛ ألنو ٜٜٖ–ٜٙٗين شهَت )فيلسوؼ يوان (ٕ)
 أوؿ من حاوؿ أف يبٍت األخبلؽ على أساس علمي. وىو أستاذ أفبلطوف.

(، لو مؤلفات كثَتة يف الًتبية ٖٜٓٔ–ٕٓٛٔفيلسوؼ إ٧تليزي معروؼ ) (ٖ)
واألخبلؽ وغَت٫تا، وكانت فلسفتو يف األخبلؽ مؤسسة على مذىب النشوء 

 واالرتقاء.

 .ٙٗص ٖإلحياء، جزءا (ٗ)

ؽ.ـ(، رحل إُف أثينا، والـز ٕٕٖ–ٖٗٛىو أعظم فبلسفة اليوانف األقدمُت ) (٘)
أفبلطوف أيخذ عنو العلم حىت مات، وأسس أبثينا مذىًبا يسمى أتباعو 

 اب١تشَّائُت؛ ألنو كاف يعلِّم وىو ماٍش أو يف ٦َتَاٍش مظلَّلة.

 .ٔص ٔشا، جكتاب األخبلؽ ألرسطو، ترٚتة لطفي السيد اب  (ٙ)

 ، طبع بوالؽ.ٖٕص ٔالبخاري، ج (ٚ)
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 املبحح الجاٌ٘

 (1) األخالم ٔالعمي

 متّٗد( ١) 

سبق أف قلنا إف العلم ىو اليقُت، وعرَّفناه أبنو ا١تعرفة العامة 
ا١تضبوطة الصادرة عن نظر و٘تحيص، وىذا التعريف ال ٮتتلف يف ا١تعٌت 

جو يف جهودىا ٨تو العمـو عما عرفو بو بعضهم من أنو معرفة عامة تت
للوصوؿ إُف اٟتقيقة، وسبق أف ذكران أف األخبلؽ تبحث يف ٖتديد ا٠تَت 
والشر، واٟتق والواجب، وا١تثل األعلى، وما شابو ذلك من ا١تعاين الكلية 
والبحوث النظرية. من أجل ىذا يكوف من الطبعي أف يتساءؿ كل ابحث 

أحكاـ تبلغ من العمـو وقبوؿ يف األخبلؽ عما إذا كانت تصل إُف آراء و 
ا ٬تيز وصفها أبهنا حقائق علمية، فتوصف األخبلؽ لذلك  الناس ٢تا حدِّ
أبهنا علم من العلـو اليت تقرر حقائق وقوانُت عامة، ىل ىي دراسة عقلية 

  أي عمل من أعماؿ العقل، أو دراسة مرجعها التقاليد؟

 العمي ٔاألخالم بني الصمٛ( 2) 

لقوؿ أبنو يعرض ابدئ األمر ١تن يتساءؿ ىذا على أننا نتعجل ا
التساؤؿ حقيقة واقعية تفرض نفسها فرًضا، ىي أف العلم على اختبلؼ 
أنواعو، كعلم الطبيعة وا١تنطق والرايضة والنفس واالجتماع والتاريخ واٟتياة 
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 مثبًل، ال يعارض األخبلؽ وال ٭تل ٤تلها بل يتطلبها.

قل العلمي يدفعنا ١تعرفة اٟتقائق العلم ال يعارض األخبلؽ؛ ألف الع
على ما ىي عليو وفهمها، دوف أف تتدخل يف ىذا البحث أية فكرة أو 
نظرية َف ُ٘تحَّص بعد، لكنو ال ٯتنع مطلًقا أف نقابل بُت الواقع وبُت ما ٬تب 
أف يكوف، وبعبارة أخرى: معرفة الواقع واٟتقائق العلمية ال ٖتوؿ بيننا وبُت 

 أعلى أخبلقي. أف يكوف لنا َمَثل

العلم ال ٭تل ٤تل األخبلؽ وال يغٍت عنها؛ ألنو يعرفنا الواقع فحسب 
يف ٥تتلف مناحي الكوف ومظاىره، غَت معٍتٍّ ألبتة ٔتا كاف ٬تب أو ٔتا ٬تب 
أف يكوف، فهو يتحقق ولكن ال ٭تكم. كل العلـو اليت أشران إليها وأمثا٢تا، 

٘تدان ٔتبادئ للسَت والسلوؾ، وال حىت علـو النفس والتاريخ واالجتماع، ال 
بقاعدة هنتدي يف أعمالنا هبديها، لكنها يف الوقت نفسو ال تريدان على أف 

 ٪تتنع عن طلب ىذه ا١تبادئ خارًجا عنها.

علم اٟتياة مثبًل يرينا أف األنواع اٟتيوانية يف تقاتل مستمر، وتنازع 
در على تعديل نفسو دائم على اٟتياة، القوي يفًتس الضعيف، والَغَلب للقا

حسب البيئة اليت يعيش فيها. إذف ىل لنا أف نتخذ من ذلك مبدأ لنا يف 
٬تب أف يصدروا يف أعما٢تم  -كسائر اٟتيواف   -حياتنا، فنقرر أف الناس 

عن مبدأ تنازع البقاء وبقاء األقوى، أو ٯتكن أف ٨تكم أهنم على الضد من 
 حقوؽ الضعفاء؟ىذا ٬تب أف يتساعدوا وأف ٭تًـت األقوايء 

وىذا علم النفس يكشف لنا ا١تيوؿ والعواطف النفسية، ومنها 
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عاطفة األَثَػَرة وعاطفة اإليثار، أليس لنا بعد أف نتبُت ىذا أف نعطي لكل 
من ىذه ا١تيوؿ قيمتو األخبلقية؟ كذلك علم االجتماع أاتح لنا أف العاَف  

، ٟتروب طويلة كاف مسرًحا يف كثَت يف العصور، القدًن منها واٟتديث
طاحنة، فهل ىذا التحقق العلمي يكفينا للبت يف اختيار أي ا١تبدأين: مبدأ 
االحتفاظ بروح العداء بُت األمم والشعوب، ومبدأ اقتبلع جذور العداوة 
وبذر عواطف العدالة واحملبة العا١تية اليت تسمح يوًما أف نصل إُف سلم عاـ 

 هنائي وأخوة متبادلة؟

يتطلب منا أف أنخذ العلـو كدليل أخبلقي وحيد،  الروح العلمي ال
وبعبارة أخرى: ال يتطلب منا أف أنخذ ٦تا تكشفو من حقائق وقوانُت َمثبًل 

 أعلى أنمت بو يف أعمالنا ونسَت على ضوئو وسناه.

إف العلم ال يعارض األخبلؽ وال يغٍت عنها فقط، بل يقدر ضرورة 
إٙتو أكرب من نفعو، يدؿ على وجودىا وال يستغٍت عنها، وبدوهنا يكوف 

ذلك ٖتليل نفسيات العلماء والعواطف اليت كانت تسودىم يف حياهتم 
العلمية، ففي ىذه اٞتهود ا١تضنية اليت قاـ هبا العلماء لفهم الطبيعة 
ىا، ويف تلك ا١تشاؽ اليت عاانىا  وأسرارىا وللوقوؼ على النظم اليت تسَتِّ

اإلنسانية؛ ٧تد عاطفة أخبلقية كانت قادة األمم وىداهتا واحملسنوف إُف 
٘تلك على ىؤالء األبطاؿ ألباهبم وتسوقهم إُف أداء رساالهتم، تلك العاطفة 
ىي الرغبة يف خدمة اإلنسانية وٖتسُت حالتها ا١تادية والعقلية. وأيًضا 
القيمة العالية اليت يراىا العلماء للعلم تفرض أف األعماؿ اإلنسانية ذات 

العاِف ومنها الدوف، فالعلم مثبًل أفضل من اٞتهل، وا٢تدى  قيم ٥تتلفة منها
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 خَت من الضبلؿ، والسعي ١تعرفة اٟتقيقة خَت من مقاومتها.

إذف واجب البحث عن ا١تعرفة وإعبلهنا يفرض الواجب بصفة عامة، 
وا١تثل األعلى العلمي يفرض أف ىناؾ َمثبًل أعلى عامِّا ٬تب أف ننشده 

 ٚتيًعا.

ة، وعدـ التحيز للهوى، واإلخبلص، والصرب، كذلك حب اٟتقيق
واٟتمية يف العمل؛ كل ىذه صفات أخبلقية بدوهنا ال يتحقق عمل طيب 
علمي، بل وال علم أيًضا. العاَف كالرجل الفاضل يستشعر سرورًا عالًيا 
روحيِّا، وىو الرضاء ابلواجب ا١تؤدَّى بنبل، واٟتياة تُقضى يف شرؼ وأمانة. 

ا١تعرفة بُت » (ٕ):Renanفرنسي ا١تؤرخ إرنست ريناف يقوؿ الفيلسوؼ ال
ٚتيع األعماؿ اإلنسانية أٝتاىا قدرًا؛ ألهنا أكثرىا بعًدا عن ا٢توى 

وإنو ١تن العناء الذاىب سًدى أف »مث يضيف: « واستقبلاًل عن ا١تسرات.
يدلل ا١ترء على قداستها وٝتوىا؛ ألنو ال ينكر ذلك إال من ال يعًتؼ 

 «لقداسة.لشيء ابلسمو وا

مة أوجستُت تيَتي   (ٖ)Augustin Thierryوا١تؤرخ الفرنسي العبلَّ
الذي عاد أعمى لفرط أْتاثو الدقيقة التفصيلية، يذكر يف مقدمة كتابو 

أنو لو ُخَتِّ اثنية يف اختيار حياة لو « عشر سنوات يف دراسات تفصيلية»
ة ا٢تادئة مأمن وأمل الدراسة اٞتاد»الختار أف يكوف أيًضا عا١تًا مؤرًخا؛ ألف 

وحرفة يُػْبِلي ا١ترء فيها حياتو بشرؼ، أعمى ومتأَف بدوف رجاء وبدوف مهلة 
وراحة تقريًبا، ٯتكنٍت أف أتقدـ هبذه الشهادة اليت أعتقد أهنا لن تكوف 
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موضع شك ْتاؿ، وىي أنو يوجد شيء يف العاَف خَت من الثروة وسائر 
 «إلخبلص للعلم.ا١تسرات ا١تادية ومن الصحة أيًضا: ىو ا

ىكذا الدراسة العلمية ودراسات نفسيات العلماء، تكفي لبياف أف 
ا٠تَت والشر، و٫تا موضوع األخبلؽ، ُيبلحظاف دائًما يف كل البحوث 

 والدراسات العلمية على اختبلفها.

وأخَتًا، إذا كاف العلم كما قلنا ال يعارض األخبلؽ وال يغٍت غناءىا 
، ىل لنا أف ٩تطو يف البحث خطوة أخرى لنعلم بل يسَت معها جنًبا ٞتنب

ما إذا كانت اآلراء واٟتقائق األخبلقية تبلغ من العمـو حدِّا ٬تعلها حقائق 
؟ األخبلؽ علم إذا كاف ىناؾ  علمية فتكوف األخبلؽ علًما من العلـو

 حقائق أخبلقية عامة، ولكن ىل يوجد حقائق أخبلقية عامة للجميع؟

 األخالقٗٛ الٍظسٖاتٔ األفهاز اختالف( 3)

من فبلسفة األخبلؽ َمْن ينكر وجود حقائق أخبلقية؛ ألف القواعد 
 األخبلقية ليست إال تقاليد ٗتتلف ابختبلؼ األزمنة والبيئات.

)الفيلسوؼ واألخبلقي الفرنسي  (ٗ)Montaigneىذا مونتاين 
ا١تعروؼ( بعد أف ٚتع كثَتًا من اآلراء واألحكاـ األخبلقية، يؤكد ىذه 
النظرية بقوة حُت يقوؿ:ال يوجد شيء أكثر اختبلًفا بُت أمم العاَف أبسرىا  
كالعادات والقوانُت، كثَتًا ما يكوف أمر ٦تقوت ىنا و٦تدوح بل موًصى بو 

كانوا ٯتتدحوف ا١تهارة يف الغش ويتواصوف هبا، وقتل « إسبارطة»ىناؾ؛ يف 
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األقارب، كل ذلك وىو اآلابء ا١تعمَّرين والتجارة اب١تسروقات والزواج بُت 
٤تـر بيننا بصفة عامة مأمور بو عند آخرين. وأخَتًا ال يوجد أمر غَت 

 (٘) مرضي ىنا إال ويكوف مرضيِّا عند أمة أخرى.

الفيلسوؼ والكاتب الفرنسي الشهَت استعار بعض ما « وابسكاؿ»
أتى بو مونتاين من ُمُثل وحجج، وأتبع ذلك بفيض من فصاحتو البلذعة؛ 

ؿ:ال يوجد تقريًبا شيء عادؿ أو غَت عادؿ إال ويغَت من صفتو تغَت إذ يقو 
إقليمو؛ ثبلث درجات يف االرتفاع إُف القطب تقلب رأًسا على عقب كل 
ما عرؼ من عدالة، خط واحد من خطوط الزواؿ يتحكم يف اٟتقيقة 

اٟتق لو بيئاتو، أزمنتو، عدالة مضحكة ىذه اليت ٭تدىا … واٟتكم ا٠تلقي 
 (ٚ) خطأ وضبلؿ وراءىا! (ٙ)Des Pyrenéesيقة أماـ الربينييو هنر! حق

حقيقة، إف التاريخ وعلم االجتماع ليؤكداف أف القواعد األخبلقية 
اختلفت ابختبلؼ األزمنة كما اختلفت وٗتتلف يف العصر الواحد ْتسب 
البيئات، ىذه مسألة الرؽ واالستعباد كاف نظاًما معروًفا لدى العربانيُت 

ُت القدماء وا٢تنود والصُت على اختبلفهم يف معاملة األرقاء، كما  وا١تصري
اليت يفخر هبا  -كانت اٞتمعية اإلنسانية يف ا١تدنية اإلغريقية القدٯتة 

تقـو على اسًتقاؽ فريق من ا١تواطنُت، حىت إف أرسطو  -األوروبيوف اليـو 
بيد ليتوفر ّتبللة قدره يربره العتبارات ٥تتلفة، منها: أنو ال بد من الع

الرجاؿ األحرار على الدراسات العقلية العالية، وأنو يوجد أانس بلغوا من 
السفالة والضعة أف يفهموا أهنم ُخلقوا لبلستعباد. كما َف ٘تنعو الداينة 
ا١تسيحية أيًضا، أما يف أايمنا ىذه فقد صار الرؽ معتربًا من أشنع ا١تظاَف 
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 .اإلنسانية، وغدا ٤ترًما ٖترٯتًا اباتِّ 

كما أف أنظار األمم ابلنسبة للمرأة اختلفت يف التاريخ أٯتا اختبلؼ،  
 -وىم من نعلم مدنية وحضارة يف األزماف ا١تاضية  -كاف األثينيوف 

يعتربوف ا١ترأة سلعة تُباع وُتشًتى، وجعلوا مهمتها يف اٟتياة مقصورة على 
ية لؤلب بيع تربية األطفاؿ وتنظيم البيوت، كما أابح بعض الطوائف اليهود

بنتو وىي قاصرة، ويف فرنسا قدٯتًا بلغ من امتهاف ا١ترأة أف عقدوا مؤ٘تًرا 
ـ يف بعض الوالايت فأخذوا يبحثوف فيو ما إذا كانت تعد إنسااًن ٙٛ٘سنة 

أو غَت إنساف، وانتهى األمر بتقرير أهنا إنساف، ولكنها ُخلقت لتخدـ 
 الرجل ليس غَت!

عرب اٞتاىلية بناهتم، ومن اعتبار  وال ننسى ما كاف من وأد بعض
ا١ترأة بعض ما يورث عن أبيها أو زوجها، واآلف تغَت ذلك كلو وأصبحت 
ا١ترأة مساوية للرجل ٘تاًما إال يف بعض حقوؽ يرى بعض األمم من الصاٌف 

 العاـ عدـ منحها إايىا.

كاف عدـ التسامح الديٍت لدى ا١تسيحيُت   (ٛ)ويف العصور ا١تتوسطة
نكَت فيو، ما كاف أكثر رجاؿ الدين األعبلـ الذين كانوا يؤكدوف  مربرًا ال

أف اٟتقيقة ٢تا كل اٟتقوؽ ومن بينها اضطهاد الضالُت يف رأيهم بوساطة 
القوة! وأية حقيقة ىذه اليت كانوا يتكلموف عنها؟ إهنا اٟتقيقة اليت 

ها يعتقدوهنا، أي حقيقة كنيستهم، التعاليم ا١تضادة لتعاليم كنيستهم كل
 ضبلؿ وجرائم موجهة ضد اإلرادة اإل٢تية، فتستحق أشد العقاب.
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)أشهر رجاؿ الكنيسة البلتينية « سانت أوجستُت»ىا ىو ذا 
ـ( مع رجاحة عقلو وٝتو فكره يوصي ابللجوء لئلكراه ٢تداية ٖٓٗ–ٖٗ٘

)أشهر رجاؿ « سانت توماس»الضاؿ حينما ال ينجع اإلقناع، وكذلك 
إذا كاف ا١تزوروف واجملرموف »ـ( يقوؿ: ٕٗٚٔ–ٕٕٙٔالكنيسة الغربية 

يُعاقبوف عداًل ابإلعداـ، فباألحرى ا٢تراطقة ا٠توارج عن الدين ٬تب أف 
 (ٜ)،«يكوف جزاؤىم ال اٟترماف األبدي من الكنيسة فقط، بل ا١توت الزؤاـ

ىذه كانت عقلية كبار األحبلـ يف تلك األايـ! ولكن يف أايمنا ىذه يُعترب 
بة وجرٯتة أخبلقية مهما كاف سببو ومأاته، العقوؿ اٟترة عدـ التسامح س

ٕتده مرذواًل، وأغلبية رجاؿ األدايف ٯتقتوف استعماؿ اإلكراه يف سبيل نشر 
 ما يعتقدوف.

وإذا كانت النظرايت واآلراء األخبلقية ٗتتلف يف األمة الواحدة 
ت، ابختبلؼ الزمن، فهي كذلك ٥تتلفة يف الزمن الواحد ابختبلؼ البيئا

بينما نرى ىذه األايـ الناس الذين على الفطرة كسود أسًتاليا يعتقدوف 
القداسة ٟتيواانت ونبااتت معينة، فيكوف ا١توت عقاب من ٬ترؤ على أكل 
شيء منها، كما نرى الربا٫تة يف ا٢تند يقدسوف البقرة ويعتربوف أكرب اٞترائم 

هم وبُت ا١تسلمُت ىناؾ قتلها أو األكل من ٟتمها، وتقـو ا١تعارؾ الدامية بين
٢تذا السبب. بينما نرى ىذا وأمثالو، نرى كثَتًا من سود أفريقيا يستحلوف 
بل يفضلوف أكل ٟتـو البشر من أعدائهم الذين سقطوا يف ميداف القتاؿ، 
أو عبيدىم الذين يُعنْوف بتسمينهم حىت يكوف منهم غذاء دسم شهي، أو 

 (ٓٔ) ا عن احتماؿ أعباء اٟتياة.وعجزو أقارهبم الذين انلت منهم السنوف 
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يف مقابل ىذا ٧تد بعض البوذيُت الدينيُت كرىباف ا٢تند الصينية 
يعتربوف قتل أي كائن حي مهما كاف جرٯتة شنيعة، ويصل األمر إُف أف 
يرشح الرىباف مياه الشرب حىت ال يبتلع أحدىم أثناء شربو أية حشرة 

ن فنتخذ موقًفا وسطًا بُت حقَتة غَت مرئية فيتسبب يف قتلها. أما ٨ت
الفريقُت ا١تتطرفُت، فاحًتاـ اٟتياة الذي يعده ىؤالء الرىباف حقِّا مقدًسا 
لكل حي ال نعده كذلك إال لآلدميُت، وال يعًتؼ بو أولئك ا١تتوحشوف إال 

 لعدد قليل كأسرة الشخص أو قبيلتو أو أىل قريتو.

ا١تدنية األوروبية  كذلك االنتحار الذي ٭ترمو الدين اإلسبلمي وتنكره
اٟتالية، يعده الياابنيوف تقليًدا وطنيِّا طيًبا، يكوف واجًبا يف كثَت من 
اٟتاالت؛ ينتحر الواحد منهم حُت يرى أنو ٕترد من شرفو أو عاىن سقوطًا 
فاضًحا كبَتًا، أو احتجاًجا ضد مظلمة ارُتكبت، أو ٨تو ذلك من العوامل 

 األخرى اليت ٕتيزه يف رأيهم.

كثَتًا من « الياابف ا١تصوَّرة»يف كتابو  Chalayeاألستاذ شاِف ذكر 
 ٜٔٛٔحاالت االنتحار للعوامل ا١تختلفة، منها أف ضابطًا انتحر سنة 

للفت نظر اٟتكومة والرأي العاـ إُف تعدي الروسيا على بعض النواحي يف 
انتحر أحد الضباط الكبار  ٕٜٔٔسبتمرب سنة  ٗٔمشاؿ الياابف، وأنو يف 

وزوجتو أثناء سَت جنازة اإلمرباطور إظهارًا إلخبلصهما لو وعدـ  ىو
 رغبتهما يف اٟتياة بعده.

من ا١تمكن مضاعفة ىذه ا١تثل واإلتياف بغَتىا مستمدة من حياتنا 
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اليومية يف الصعيد أو الوجو البحري مثبًل من مصر، وخاصة فيما يتصل 
يؤكد أف اآلراء واألحكاـ  ابألفراح وا١تآمت وعادة أخذ الثأر واالنتقاـ، ٦تا

األخبلقية تتغَت مع الزمن، وٗتتلف مع األوساط والبيئات، ولكن ىل من 
 اٟتق رغم تضافر ىذه الشواىد كلها أف ننكر أف ىنا حقائق أخبلقية عامة؟

 األخالقٗٛ احلكائل( 4) 

أواًل من السهل أف نبلحظ أف الناس على اختبلؼ أجناسهم وبيئاهتم 
على أوجو ٥تتلفة تكوف  -اليت يعتقدوهنا  -ف للواجبات وأزماهنم ٯتتثلو 

متباينة أحيااًن كما رأينا، ولكنهم ٚتيًعا يقبلوف فكرة الواجب، ويعتقدوف أف 
بعض األعماؿ أعلى خلقيِّا مع البعض اآلخر، الكل ٯتيز أنو يوجد خَت 
وشر، و٭تس االحًتاـ لبعض الناس، واالحتقار آلخرين. األسود ا١تتوحش 

فريقيا وأسًتاليا يف خضوعو لتقاليده العجيبة وعده ذلك واجًبا، واجملـر يف أ
الذي يرى نفسو ملزًما بعدـ خيانة عصابتو؛ عندىم خلقية مشاهبة يف 
صورهتا ٠تلقية الرجل الفاضل يف ىذه الناحية، ما داـ اٞتميع يعتقدوف 

 الذين القياـ ابلواجب أمًرا مقضيِّا فقط ٬تب إانرة عقوؿ أولئك ا١تساكُت
ٮتضعوف ىذا ا٠تضوع األعمى لتلك التقاليد الظا١تة، وتفهيمهم أي 

 األعماؿ تعترب واجبات ٬تب أف يقوموا هبا ويُعدُّ ا٠تضوع ٢تا أمًرا إلزاميِّا.

ىذا التحقق، وىو أنو يوجد لدى ٚتيع الناس ببل استثناء منذ 
ة ابتدءوا يفكروف نظرايت وعواطف أخبلقية، ٬تيز لنا أف نصف فكر 

ًا أبهنا حقيقة أخبلقية عامة، مث  الواجب وا٠تضوع لو وَعدَّ من يقـو بو خَتِّ
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رغًما عن ىذا االختبلؼ الذي ال ريب فيو بُت ما يسمى واجًبا ىنا وواجًبا 
ىناؾ، ليس من النادر أف نبلحظ ٘تاثبًل بُت بعض النظرايت واآلراء 

تحيل أف نذكر األخبلقية لدى ٚتيع الناس، إنو من العسَت بل من ا١تس
وسطًا أو عصًرا يُعترب اٞتنب فيو أفضل من الشجاعة أو الظلم أفضل من 

 العدالة.

العدالة ُفهمت وطُبِّقت بطرؽ متغايرة يف األمم ا١تختلفة، ىذا حق، 
 ولكن الرجل العادؿ أو الشجاع ٤تًـت دائًما ٓتبلؼ الظاَف أو اٞتباف.

يبة خاطر عقااًب يعتقد الرجل الساذج يف تربيتو، بل الطفل، يقبل بط
عدالتو، ويثور داخل نفسو ضد عقاب يراه ظا١تًا، ذلك معناه أتصل فكرة 
العدالة لدى اٞتميع، العدالة العامة اليت ٭تسها الناس ٚتيًعا يف قرارة 
نفوسهم، ال العدالة القانونية اليت تتغَت بتغَت البيئات، ويف ذلك يقوؿ 

يرفض كل شيء ليس متحقًقا الشاؾ، أي الذي  Montaigneمونتاين 
العدالة الطبيعية العامة فيها من النبل ما ليس يف »بطريقة ال ريب فيها: 

العدالة ا٠تاصة األ٦تية اليت تُنفَّذ عند اٟتاجة بسلطة الشرطة ورجاؿ األمن 
نراه يدلل على عمـو عاطفة العدالة  (ٔٔ)Voltaireكذلك فولتَت « العاـ.

فكرة العدالة تظهر »يًقا بدليل مقنع، إذ يقوؿ: بعد أف ْتث األمر ْتثًا دق
ِف حقيقة من الطراز األوؿ، يقبلها اٞتميع ويشعر بوجوب احًتامها، حىت 
إف أكرب اٞترائم نراىا تُرتكب ٖتت حجة ابطلة من العدالة. اٟترب وىي 
أكرب اٞترائم ا٢تدامة قاطبة، اليت تتعارض مع الغرض اإلنساين النبيل، وىو 

أواًل ْتجة الدفاع عن التساند، ٬تتهد يف تربيرىا من يشعل انرىا ا١تساعدة و 
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 (ٕٔ) «العدالة.

، تلك العاطفة السامية اليت تنبئ ابإلخاء  وأيًضا عاطفة الكـر
اإلنساين، ٧تدىا ٦تدوحة موصى هبا يف كل األوساط واألزماف، فمن ا١تمكن 

 وصفها أبهنا حقيقة عامة أخبلقية.

اًب بل اتفاقًا على كثَت من اآلراء األخبلقية، وليس عجيًبا أف نرى تقار 
بل لعل العجيب أال يكوف مثل ىذا االتفاؽ؛ ذلك أف الناس ٚتيًعا، تقدـ 
هبم الزمن أو ٗتلف، السامي واآلري والشرقي والغريب واألسود واألبيض، 
لديهم ٚتيًعا معُت لؤلخبلؽ يكاد يكوف واحًدا أو ىو واحد يف أصلو وإف 

التطبيقات تبًعا الختبلؼ األزماف والبيئات، ذلك ا١تعُت اختلف يف بعض 
 ىو الضمَت.

مة  ، مًتجم أرسطو من «ابرتلمي سانتهلَت»ويف ىذا يقوؿ العبلَّ
اليواننية للفرنسية، يف مقدمة كتاب األخبلؽ ألرسطو:ولنؤكد من غَت أف 
٩تشى الزلل أف حقائق علم األخبلؽ يف الساعة الراىنة عند األمم 

، ليست منذ اآلف ٤تبلِّ للجداؿ بُت النفوس الفاضلة، وأف تلك ا١تتمدنة
اٟتقائق ال خوؼ عليها، ٯتكن أف يقع اٞتداؿ يف النظرايت، ولكن ٔتا أف 
سلوؾ الناس األخيار ىو يف الواقع واحد، يلـز حتًما أف يكوف بينهم قدر 
من اٟتق مشًتؾ، يستند إليو كل واحد منهم، من غَت أف يستطيع مع ذلك 

  الغالب أف يقف غَته عليو، وال أف يدركو ىو نفسو.يف

ومن النادر أف يقع إٚتاع اآلراء على طريقة بسط مذىب بعينو مهما 
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ُأجيدت ومهما بلغت من اٟتق، ولكن من األفعاؿ ما ىو ُمَقرّّ عند ٚتيع 
ٌ أف ىذا اإلقرار العاـ سببو أف تلك األفعاؿ اتبعة ١تبادئ  الناس، وبُتِّ

عر الفاعل ٢تا يف ٞتميع، وتقع على مقتضاىا من حيث ال يشمسلمة عند ا
 (ٖٔ) غالب األحياف.

مث يقوؿ يف موضع آخر:غَت أف قانوف األخبلؽ ليس قانواًن شخصيِّا 
بل ىو قانوف عاـ، قد يكوف يف ضمَت أشد قوة وأكثر وضوًحا منو يف 

 ضمَت آخر، ولكنو موجود يف كل الضمائر بدرجات ٗتتلف قوة وضعًفا.

نو ليناجي ٚتيع الناس بلهجة واحدة، وإف كانت أفئدهتم ال تصغي إ
إليو على السواء، ينتج من ذلك أف قانوف األخبلؽ ليس فقط قاعدة 
للفرد، بل ىو أيًضا العامل لوحدة الروابط اٟتقيقية اليت تربط الفرد أبمثالو، 

تكن لئن كانت اٟتاجات تقرب بُت الناس فإف ا١تنافع تباعد بينهم إذا َف 
لكانت اٞتمعية البشرية  تذكي بينهم انر اٟترب، فلوال االٖتاد األخبلقي

 (ٗٔ) ٤تااًل.

ولعمر اٟتق إف ىذا ال ٭تتاج إُف أي تعليق لبياف صحة ما فيو من 
آراء، فهناؾ كثَت من ا١تبادئ األخبلقية مسلم بشهادة الواقع من اٞتميع 

ا بعض األحياف، لكنو لصدورىا من معُت واحد، قد ٮتتلف قليبًل أو كثَتً 
 واحد على كل حاؿ.

مث التاريخ يكشف لنا أمًرا آخر لنا أف نعلق عليو أ٫تية ٢تا خطرىا، 
ا١تثل األعلى األخبلقي يقاسي الكثَت من التقاليد يف بعض األزمنة 
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 والبيئات، ىذه التقاليد اليت نراىا حجر عثرة يف وجو ا١تصلحُت دائًما.

د يف فًتات ٥تتلفة بعض كبار األحبلـ تصفح اتريخ أمة من األمم ٕت
والفكر الراجح يعارضوف التقاليد الضيقة اليت تسيطر يف أايمهم، ٔتُثل عليا 

 رحبة واسعة صاٟتة للجميع.

حقِّا إف الرأي العاـ كاف يقف ضد ىؤالء العباقرة، إال أف ا١تستقبل  
ة ابركت كاف ٭تكم أبهنم كانوا على حق فيما بشَّروا بو، كما أف اإلنساني

ىذه الثورات ا١تدينة ٢تا ٓتُُلقية أعلى وأفضل، وأذاعت يف ا٠تافقُت أهنم 
النببلء احملسنوف لئلنسانية عامة. ولعل من الطريف أف نبلحظ أف تلك 
التقاليد اليت عارضها أولئك ا١تصلحوف كانت ٥تتلفة أشد االختبلؼ فيما 

وا يدعوف ٢تا يف األزمنة بينها، وأف ىذه اآلراء األخبلقية وا١تُُثل اليت كان
ا١تختلفة والبيئات ا١تتعددة تعطينا مشاهبة مدىشة عجيبة وانسجاًما خارًقا  

 كأهنا صادرة من معُت واحد.

من ا١تمكن أف يُذكر يف معرض التمثيل يف األزمنة العريقة يف القدـ 
الصيٍت، وسقراط اإلغريقي، « كونفشيوس»اٟتكيم ا٢تندي، و« بوذا»

رائيل وفبلسفتهم وحكماؤىم، وأخَتًا ا١تسيح ودمحم خامت وأنبياء بٍت إس
 األنبياء عليهم أفضل الصبلة والسبلـ.

٬تد الباحث يف تراث ا٢تند الروحي وتعاليمها السامية تعاليم أخبلقية 
صاٟتة حقِّا، أو ٬تب أف تكوف كذلك لكل الناس، منها: ال تقتل، ال 

وال زوجتو، ىذه بعض تكذب، ال تشرب ا١تسكرات، ال أتخذ ماؿ غَتؾ 
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التعاليم األخبلقية السلبية، ويف التعاليم اإل٬تابية ٧تد األمر ابلصرب والرٛتة 
نفسو « بوذا»والتسامح واإلغضاء عن األذى والتضحية ونكراف الذات، 

إذا كاف اٟتقد يرد على »يقوؿ يف بياف وجوب مقابلة السيئة ابٟتسنة: 
ذيُت مثل بديع يف وجوب اإلحساف، وللبو « اٟتقد اب١تثل كيف ينتهي إذف؟!

ىو أف أرنًبا ال ٯتلك من حطاـ الدنيا شيًئا عز عليو أف يرد سائبًل طلب ما 
ٯتسك بو رمقو، فشوى نفسو لو حىت ال يرده خائًبا! ىذا ا١تثل يبُت 
إبعجاب وجوب أف يساعد ا١ترء غَته ٔتا ٯتلك من وقت وماؿ، وبذات 

 ة قوؿ الشاعر العريب:نفسو أيًضا، و٭تضرين هبذه ا١تناسب

 ٞتػػػػػػػػػػػاد هبػػػػػػػػػػػا فليتػػػػػػػػػػػق هللا سػػػػػػػػػػػائلو ولو َف يكن يف كفو غَت نفسو
 

وإذا تركنا ا٢تند إُف الصُت، ٧تد كونفشيوس الفيلسوؼ يبشر يف 
القرف السادس قبل ا١تيبلد كسابقو أبخبلؽ ٭تكم العقل السليم بصبلحيتها 

شفقة البنوية، للجميع، كاف يوصي ابالعًتاؼ اب٠تَت واٞتميل لؤلموات، وابل
وابإلخبلص األخوي، وابألدب الذي منبعو القلب، واب١تعاملة اٟتسٌت 
ٞتميع الناس؛ و٢تذا ٧تد بعض كلماتو ٘تثل ٪تطًا عالًيا من التفكَت، وأخبلًقا 

من ا١تعرفة اٟتقة أف »تفرض نفسها فرًضا على اٞتميع، ىا ىو ذا يقوؿ: 
 ويعلم أنو جاىل، العاقل ال يكوف ا١ترء عارفًا ويعلم أنو عارؼ، أو جاىبًل 

يرفض كلمة طيبة ألهنا جاءت من شرير، ٬تب مقابلة الشر اب٠تَت والظلم 
، و١تا حانت وفاتو رفض أف يصلي «ابلعدؿ، أحبوا اآلخرين كأنفسكم

 «حيايت كانت عباديت وصبليت.»تبلميذه ألجلو، وقاؿ يف نبل وإٯتاف: 
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بلؽ، أيمر ضمن ما ويف اليوانف القدٯتة كاف سقراط، مؤسس األخ
إُف غَت ذلك من … أيمر أبف يكوف ا١ترء سيد نفسو، ابلشجاعة، ابلعدالة 

الصفات األخبلقية العامة، ويف ساعة موتو رفع شجاعتو إُف البطولة قائبًل 
ـ للمحاكمة متهًما ابلسفسطة وإفساد الشباب واإلٟتاد:  لقضاتو، وقد ُقدِّ

دوف أف رجبًل يعرؼ لنفسو بعض لشد ما أنتم يف الضبلؿ إذا كنتم تعتق»
القيمة يفاضل بُت حظوظ اٟتياة وا١توت وبُت البحث دائًما عما إذا كاف ما 

ال ٬تب : »Critonويف قولو لتلميذه كريتوف « يعملو عداًل أو غَت عدؿ!
أف ٧تًتح أي ظلم حىت ولو كنا ضحااي لظلم اآلخرين، عمل الشر للغَت ىو 

 «لسيئة ٔتثلها.الظلم بعينو، ال ٬تب مقابلة ا

وبنو إسرائيل كاف من تقاليدىم الضيقة يف فجر اترٮتهم أهنم ال 
يعتقدوف واجًبا إال إ٢تهم احمللي وأنفسهم، حىت جاءىم أنبياؤىم وحكماؤىم 
اب١تثل األخبلقية الرحبة الواسعة، ويف ذلك يقوؿ أحدىم يف القرف السادس 

كل العاَف معبده، وتكرٯتو ليس ٞتميع الشعوب إال إلو واحد،  »قبل ا١تيبلد: 
 «أف يكوف الكل عاداًل.

أحبب غَتؾ كنفسك، ال تعامل غَتؾ ٔتا ال ٖتب » (٘ٔ) ويف التلمود:
، وىذه ىي اٟتكمة اليت أخذىا أحد حكماء اليهود يف «أف يعاملك بو

مبدًأ لو، فهي عنده كلمة  Hillelالقرف األوؿ قبل ا١تيبلد وىو ىليل 
أربعة لن يدخلوا اٞتنة: »تفسَت ٢تا. وفيو أيًضا: الشريعة وما عداىا ٣ترد 

الساخر والكذاب وا١ترائي والنماـ. من ال يضطهد مضطهديو، ومن 
و يتحمل اإلىانة صامًتا، ومن يفعل ا٠تَت حبِّا يف ا٠تَت، ومن يستسلم آلالم
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 (ٙٔ) فرًحا، أولئك ىم أصدقاء هللا.

روفُت، ىذه وجاء يف كلمة ١تكسيم غوركي، أحد كتاب الروس ا١تع
إف َف تكن لنفسك فلمن »اٟتكمة السامية ٢تليل اٟتكيم السابق ذكره: 

ويقوؿ غوركي عن نفسو « تكوف؟ ولكن إف كنت لنفسك فقط فلم تكوف؟
إنو أتثر ٔتا يف تلك الكلمة ا٠تالدة من معٌت دقيق وحكمة عميقة، فجعل 

يا لنفسو فقط، وإال مبدأه أف يُػْعٌَت بنفسو، فبل يكوف َكبلِّ على غَته، وأال ٭ت
إف حكمة ىليل ىي »أضحت حياتو ىباًء منثورًا، وأخَتًا ٮتتم كلمتو بقولو: 

.  «النرباس الذي ىداين السبيل وما كاف سهبًل سوايِّ

 -عليو السبلـ  -نًتؾ اليهود وتقاليدىم وأخبلقهم إُف ا١تسيح 
اٌف فنجده جاء معارًضا ١تا وجده من تقاليد عتيقة ضيقة ٔتثل أخبلقي ص

، وليس «حب ا١ترء هلل ىو أف ٭تب قريبو كنفسو»للجميع؛ كاف ٦تا بشر بو 
عامل »القريب ىنا ىو اإلسرائيلي لئلسرائيلي مثبًل بل اإلنساف لئلنساف: 

الناس ٔتا ٖتب أف يعاملوؾ بو، إف وصييت أف ٭تب بعضكم البعض كما 
 «ئو.أحببتكم، ال يوجد حب أعظم من أف يعطي ا١ترء من حياتو ألصدقا

أما دمحم، صفوة ا٠تلق كافة وخامت األنبياء وا١ترسلُت، فقد جاء يف 
األخبلؽ ٔتا يعترب ْتق ا١تثل األعلى الكامل: َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تَػْعُبُدوا ِإالَّ 

ُه َواِبْلَواِلَدْيِن ِإْحَسااًن  إُف آخر ىذه األوامر اٟتكيمة الذىبية العالية … ِإايَّ
ايت الكرٯتات، َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْػُلَها َفَمْن َعَفا اليت احتوهتا تلك اآل

َوَأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى هللِا، ِإفَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد هللِا َأتْػَقاُكْم، اَي َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا 
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ْحَساِف َوِإيتَ  َهى َعِن َأْوُفوا اِبْلُعُقوِد، ِإفَّ هللَا أيَُْمُر اِبْلَعْدِؿ َواإْلِ اِء ِذي اْلُقْرََب َويَػنػْ
اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَػْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَف، ويضاؼ ٢تذا ومثلو قولو 

ال يؤمن أحدكم حىت »، «من حسن إسبلـ ا١ترء تركو ما ال يعنيو: »ملسو هيلع هللا ىلص
 «٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو.

نسانية عارضوا التقاليد وىكذا نرى أف كثَتًا من ذوي الضمائر اإل
واألفهاـ الضيقة اليت كانت مقبولة يف أزماهنم وبيئاهتم ٔتُُثل عليا، وبعبارة 
أخرى: ٔتثل أعلى أخبلقي حكموا حقِّا بصبلحيتو للجميع دائًما. وصلوا 
لذلك ألهنم أتيح ٢تم أف يتخطوا اٞتماعات اليت كانوا يعيشوف بينها، 

نسانية ا٠تالدة واٟتياة العامة اليت ال ٭تدىا و٧تحوا يف الدخوؿ يف حظَتة اإل
 مكاف أو زماف.

ىذه األفكار األخبلقية العالية اليت جاءان هبا أصحاب الضمائر 
العالية النَتة بعد تفكَت عميق ٕتاوزوا بو أزماهنم وبيئاهتم وأ٦تهم إُف 
اإلنسانية العامة يف أوسع حدودىا، ىذه األفكار السامية اليت ٬تب أف 

مقبولة منا ٚتيًعا، أليس لنا أف نقدر أبهنا حقائق أخبلقية عامة، تكوف 
؟  فتكوف األخبلؽ لذلك علًما من العلـو

إنو ٦تا ال ريب فيو أف ىذه األفكار ليست شعارًا أو مبادئ مقدسة 
للناس ٚتيًعا يصدروف عنها يف أعما٢تم دائًما، ىذه حقيقة ال ريب فيها، 

نها يف ىذا ا١تعٌت. حينما يُعرِّؼ العلماء ولكن اٟتقائق العلمية ال تزيد ع
اٟتقيقة العلمية أبهنا االٕتاه العقلي العاـ ٨تو مركز واحد أو نتيجة واحدة، 
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وبعبارة أخرى أبهنا الشيء الذي تتجو إليو العقوؿ كلها وتقبلو، ال يقصدوف 
من ذلك أف ىذا االٕتاه العاـ ٤تقق، بل يقصدوف أنو أمنية يرجوف أف 

 ا ما.تكوف يومً 

ويف الواقع ال يقبل سود أفريقيا أو أسًتاليا أو زنوج أمريكا مثبًل 
التفسَتات العلمية الصحيحة لكل الظاىرات الكونية كالرعد والربؽ 
وا١تطر والكسوؼ وا٠تسوؼ، بل ال يزاؿ منا معشر ا١تصريُت من يعلل ىذه 

ِعْلٍم ِإْف ُىْم ِإالَّ  الظواىر و٨توىا ٔتا ال يتفق مع العقل، َما ٢َتُْم ِبَذِلَك ِمنْ 
ٮَتُْرُصوَف! فحينما يعلن العلماء أف اٟتقائق العلمية تنتج اتفاؽ ٚتيع 
العقوؿ، يكوف الغرض إما أهنا تؤدي التفاؽ ٚتيع العقوؿ ا١توىوبة القادرة 
على اٟتكم الصحيح، أو األمل يف أهنا تؤدي حقِّا ذات يـو التفاؽ ٚتيع 

ف من ا١تمكن أف أنمل ىذا للحقائق العقوؿ ببل استثناء، إذف يكو 
األخبلقية السابق ذكرىا ىي وأمثا٢تا، فنقوؿ: ىناؾ حقائق أخبلقية تفرض 
نفسها على الضمائر السليمة، وأهنا من اآلف مقبولة من كل من ُوىب 
القدرة على اٟتكم الصائب، كما أهنا ستكوف يوًما ما مقبولة من اٞتميع 

والنظرة الواسعة اليت تنتظم العاَف أبسره،  عندما يُرزؽ ا١ترء رحابة الصدر
 وتعترب الناس إخوة متساوين فيما ٢تم من حقوؽ وما عليهم من واجبات.

ىذا الرجاء الذي ٬تب أف نقنع بو اآلف، ٧تد ٟتسن حظ اإلنسانية 
أهنا تقًتب منو شيًئا فشيًئا لعوامل عديدة؛ ىناؾ قوى ىامة ٥تتلفة تعمل يف 

تقريب بُت الضمائر وٚتعها على مبادئ واحدة من اإلنسانية اٟتالية لل
الناحية األخبلقية كما من الناحية العلمية، من ذلك انتشار العلم يف كل 
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البقاع، وسهولة اتصاؿ الناس يف كافة أرجاء األرض، وسرعة ذلك االتصاؿ 
وتزايده يوًما فيوًما، ال فرؽ يف ذلك بُت السود والبيض وغَت٫تا من 

فة، ىذا االتصاؿ ا١تستمر، الذي طابعو اٟتدة والعنف بل األجناس ا١تختل
الوحشية يف بعض األحياف كما يف حاالت االستعمار، أنتج كثَتًا من ا١تظاَف 
واآلالـ، ولكنو كاف من نتيجتو أيًضا تعارؼ األمم وتفاىم الشعوب 
والقضاء على التقاليد والعادات األخبلقية الضيقة ا٠تاصة، وتبادؿ ا١تبادئ 

خبلقية واختيار أنفعها، وسيؤدي استمراره إُف إاتحة الفرصة إُف أف األ
يوسع الناس ٚتيًعا مداركهم ويسموا بًتبيتهم حىت يتخطوا بذلك اٟتواجز 
الطبيعية من ٤تيطات وْتار وأهنار وجباؿ، ويصلوا إُف أبعد اآلفاؽ، وحينئذ 

فو أو ٬تمعوف يف عقو٢تم وقلوهبم كل ما أمكن لشعوب العاَف قاطبة كش
خلقو من حقيقة وٚتاؿ، ويذكروف يف ضمائرىم كل ما يوجد يف اٟتياة 

 العامة من عقل وحكمة ومبادئ أخبلقية نبيلة.

واآلف، وقد ثبت أف ىناؾ حقائق أخبلقية عامة، نرى الضمَت 
ا١تستقيم ٣تربًا على قبو٢تا، ونرى أف من الواجب أف يقبلها اٞتميع يوًما من 

أو بعيًدا، اآلف لنا من غَت إسراؼ أف نقدر أف  األايـ قريًبا كاف ذلك
، وأف نعتربه عمبًل من أعماؿ العقل كسائر العلـو  األخبلؽ علم من العلـو
األخرى، ال وليد التقاليد أايِّ كاف مصدرىا، األخبلؽ عمل من أعماؿ 
العقل الذي يبحث بكل ما ٯتلك من قوى ٥تتلفة للوصوؿ ٟتقائق أخبلقية 

 إذف فلننظر مكاف ىذا العلم من الفلسفة.صاٟتة للجميع، و 

 ِٕاوؼ
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 ,٦F. chalayeتا يُرجع إليو يف ىذا: الفلسفة العلمية واألخبلقية لؤلستاذ شاِف  (ٔ)

philosophie scientifque et philosophie morale 
وتويف سنة  ٖٕٛٔإرنست ريناف: عاَف نقادة وفيلسوؼ مؤرخ، ولد سنة  (ٕ)

 L’avenir de laىذه الكلمة ىو: مستقبل العلم ، وكتابو الذي منو ٕٜٛٔ

Sciencee 
 .ٙ٘ٛٔوتويف سنة  ٜ٘ٚٔعاَف فرنسي ومؤرخ مشهور بدقة ْتوثو، ولد سنة  (ٖ)

 .ٕٜ٘ٔوتوىف سنة  ٖٖ٘ٔفيلسوؼ وأخبلقي فرنسي شهَت، ولد سنة  (ٗ)

 .ٕٕٗالفلسفة العلمية والفلسفة األخبلقية، ص (٘)

 نسا تقع بينها وبُت إسبانيا.سلسلة جباؿ يف الشماؿ من فر  (ٙ)

 .ٖٕٗا١ترجع السابق، ص (ٚ)

تطلق ىذه الفًتة على اٟتقبة الواقعة بُت أواخر القرف الرابع ا١تيبلدي إُف سنة  (ٛ)
 ـ اتريخ فتح القسطنطينية.ٖ٘ٗٔ

 .ٕٗٗا١ترجع السابق ص (ٜ)

، طبع «الكونغو الفرنسي»يُرجع يف ىذا وأمثالو للمؤلف نفسو يف كتابو  (ٓٔ)
 .ٜٜٓٔريس، سنة اب

أحد أعبلـ الشعراء والكتاب الفرنسيُت ا٠تالدين ٔتا كتب نثًرا وشعًرا، وخاصة  (ٔٔ)
بدفاعو عن التسامح الديٍت وا١تساواة يف اٟتقوؽ العامة، وال يعدلو أحد يف ميولو 

وتويف  ٜٗٙٔالفلسفية اإلنسانية العامة اليت نراىا يف ٚتيع مؤلفاتو. ولد سنة 
 .ٛٚٚٔسنة 

 «.الفيلسوؼ اٞتاىل»مؤلفو ا١تسمى  (ٕٔ)
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 .ٚألرسطو، ترٚتة األستاذ لطفي السيد ابشا، ص« األخبلؽ»كتاب   (ٖٔ)

 .ٙٔا١ترجع نفسو، ص (ٗٔ)

ىو ا١تؤلَّف الذي يتضمن القانوف ا١تدين والديٍت لليهود، وىو ملحق ألسفار  (٘ٔ)
 التوراة ا٠تمسة األوُف، وقد أخذ وضعو ألف عاـ.

كر اليهودي، ٚتع الدكتور ىرتس اٟتاخاـ األكرب لئلمرباطورية كتاب يف الف  (ٙٔ)
الربيطانية، وتعريب الدكتور ألفريد يلوز السكرتَت العاـ السابق ٞتمعية ا١تباحث 

 التارٮتية اإلسرائيلية ا١تصرية.
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 املبحح الجالح

 وهاٌٛ األخالم وَ الفمطفٛ

عٌت الفلسفة ال بد ٢تذا البحث من أف نقدـ لو بكلمة قصَتة عن م
وإطبلقها قدٯتًا وحديثًا، ٩تلص بعدىا إُف مكاف األخبلؽ منها ونسبتها 

 Haraldإليها، فقد قاؿ ْتق الفيلسوؼ ا٢تولندي: ىارالد ىوفدنج 

Hoffding (ٖٔٛٗ–ٜٖٔٔ« :) ٔتا أننا نتعلم أف نعرؼ ا١ترء من اتريخ
إُف حياتو، يكوف إذف من الواجب إذا أردان أف نعرؼ أي علم الرجوع 

 (ٔ) « ىذا الطريق يف الفلسفة أيًضا.اترٮتو، وطبيعي أف نسَت يف

 «فمطفٛ» نمىٛ أصن( ١)

إذا رجعنا ألصل ىذه الكلمة من انحية االشتقاؽ وجدان أهنا تًتكب 
، وىي كلمة إغريقية اقتبسها العرب «٤تبة اٟتكمة»من لفظُت معنا٫تا 

ـ إقبا٢تم على ترٚتة ما ، أاي«تفلسف، يتفلسف»واشتقوا منها فعبًل فقالوا: 
وصلت إليو قرائح األمم، اليت ٢تا يف عاَف العلم والعرفاف اتريخ معروؼ، من 
معارؼ وعلـو وفنوف، وىا ىو ذا نص عبارة ا١تعلم الثاين أبو النصر 

 «.الفلسفة»يف بياف معٌت اسم  (ٕ)الفارايب

، يف العربيةاسم الفلسفة يوانين، وىو دخيل »قاؿ يف اسم الفلسفة: 
ومعناه ا١تؤثر … والفيلسوؼ مشتق من الفلسفة… ومعناه إيثار اٟتكمة
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من حياتو وغرضو للحكمة، وا١تؤثر للحكمة عندىم ىو الذي ٬تعل الوكد 
 (ٖ) «من عمره اٟتكمة.

حدثت ىذه الكلمة يف القرف السادس قبل ا١تيبلد؛ إذ كاف أوؿ من 
أو سقرط كما يقوؿ كما تقوؿ ٚتهرة ا١تؤرخُت،   (ٗ)استعملها ىو فيثاغورس

أف فبلسفة اإلغريق  (٘)آخروف، ذلك أنو كاف متواتًرا كما يؤكد شيشروف
الذين سبقوا فيثاغورس كانوا يلقبوف أنفسهم اٟتكماء، حىت جاء ىذا 
الفيلسوؼ فوجد اللقب فضفاًضا عليو وعلى أمثالو، فأعلن أف اٟتكمة هلل 

 «.اٟتكمة٤تب »وحده وأف األليق بنا أف ٩تتار ألنفسنا لقب 

وكيفما كاف األمر يف سبب حدوث ىذه الكلمة، فقد كاف مقصد 
الفبلسفة السابقُت البحث عن اٟتقيقة وعن ا١تادة اليت تكوف منها العاَف ما 
ىي؟ فكاف منهم من رأى أهنا ا١تاء، فهو أصل الكوف كلو، ومنهم من رأى 

 كد أهنا األعداد.أهنا ا٢تواء، ومنهم من أعلن أهنا النار، أما فيثاغورس فقد أ

ومهما يكن يف ىذه اآلراء من صواب قليل وخلط كثَت، فهؤالء 
ا١تفكروف األولوف، الذين توفروا على البحث عن اٟتقيقة، ىم األُف 
يستحقوف أف يلقبوا ابٟتكماء أو ابلفبلسفة كما يرى فيثاغورس، وىو يف 

يد ىذا يقوؿ كما رواه شيشروف أيًضا: أغلب الناس عبيد، البعض عب
للشرؼ واجملد واٞتاه، واآلخروف عبيد للماؿ والثراء. إال أنو ٧تد منهم 
عدًدا قليبًل ُعُنوا ابلبحث عن الطبيعة وفهمها، وىم الذين يسموف 

 الفبلسفة.
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 قدمًيا إطالقّا( 2) 

كانت الفلسفة قدٯتًا تطلق على كل ا١تعارؼ البشرية؛ من ْتث عن 
فلك وطب وىندسة وإ٢تيات وغَتىا،  الطبيعة يف العاَف وأصلو ونشأتو، ومن

أايـ كاف العقل كالطفل الغرير يتلمس ا١تعارؼ تلمًسا وال تنهاؿ عليو اهنيااًل 
كما يف العصور اٟتديثة، وكاف يف مقدوره أف يقـو هبا كلها لقلتها وعدـ 

 تفرعها كثَتًا يف ذلك الزمن القدًن.

اتريخ اللفظ الداؿ وإذا رجعنا اآلف إُف اتريخ الفلسفة نفسها، ال إُف 
عليها فحسب، وجدان أف مسألة ا١تعرفة ومسألة السلوؾ اإلنساين كانتا 
أىم ما شغل بو الفبلسفة أنفسهم، وبعبارة أخرى: كانت ىااتف ا١تسألتاف 

 على ما يظهر ٫تا العناصر األساسية للبحث الفلسفي.

نعم، إنو من اٟتق أف وجداف ا١ترء نفسو وسط ىذا العاَف ا٠تضم، 
اضطرابو يف أرجائو ووقوع نظره على ما يتألف منو من عناصر وما يكتنفو و 

ويقع ٖتت حسو من ظواىر؛ من خسوؼ وكسوؼ، ورعد ومطر، وليل 
وهنار يتعاقباف، وبرد وحر يتناوابف، و٨تو ذلك من الظواىر الكونية 
ا١تختلفة، كل ذلك أيقظ ذكاءه ودفعو إبٟتاح إُف التفكَت عساه يفهم 

يعيش فيو، والظواىر اليت ال تفتأ تتواُف أماـ ٝتعو وبصره، وال  الكوف الذي
غرو فا١ترء مفطور على حب ا١تعرفة والسعي ٢تا، يتجلى ىذا يف الطفل 
حينما يسأؿ ابستمرار ١تاذا، وكيف؛ إرضاء لغريزة حب االستطبلع الطبعية 

لدى فيو. ومن أجل ذلك يعلمنا التاريخ أف الرغبة يف ا١تعرفة رغبة أساسية 
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الناس ٚتيًعا يف كل األزماف والبيئات، ليس ىناؾ أي شعب مهما كانت 
درجة أتخره وا٨تطاطو َف يظهر فيو ىذا ا١تيل الغريزي واٟتاجة الطبعية 
 للمعرفة، ٦تا ٬تيز لنا ْتق أف نعتربىا عريقة يف القدـ عراقة اإلنسانية نفسها.

ْشرب ا١ترء حب وبعد فًتة من الزمن، علم مقدارىا عند هللا وحده، أُ 
التفكَت والنظر شوقًا للمعرفة ا٠تالصة اليت ال تدفع إليها حاجة ملحة، 
وأدخل ضمن دائرة ْتثو وضع شيء من النظاـ وا١تنطقية يف أعمالو 

اثنُت: أحد٫تا  -كما قلنا   -وسلوكو. هبذا وذاؾ أصبحت عناصر الفلسفة 
ابلعمل، ىذا ما  نظري عقلي يتعلق اب١تعرفة، واآلخر عملي أخبلقي يتعلق

يرينا إايه ٘تاًما اتريخ التفكَت اإلغريقي يف العصور القدٯتة، الذي ىو مرجع 
 الفلسفة الغربية.

وَعَدت العوادي على الفلسفة على يد السوفسطائيُت؛ إذ نزلوا هبا 
عن مكانتها وجعلوىا وسيلة لبلرتزاؽ، حىت جاء سقراط فنجاىا ٦تا آؿ 

ذين وجهوا ٫تهم وعلمهم وتفكَتىم ٞتٍت أكرب إليو أمرىا على يد ىؤالء ال
ُيو من الفوائد الذاتية، وصاروا يعلموف الناس طرؽ النجاح يف  ما ٯتكن َجنػْ
اٟتياة غَت مقيدين يف ذلك ٔتصاٌف اآلخرين، وال بشيء من العادات 

من »والتقاليد اليت كانت معروفة حينذاؾ، كما أنز٢تا كما يقوؿ شيشروف: 
أنو وجو نظر الفبلسفة إُف التفكَت يف اإلنساف  ، أي«السماء لؤلرض

وأعمالو من انحية وضع قواعد تتجو بو ٨تو الفضيلة، بدؿ أف كانوا 
يتجهوف دائًما يف أْتاثهم وتفكَتىم ٨تو العاَف وأصلو ومنشئو وتفسَت 
ظواىر الكوف ا١تختلفة، وبذلك يُعترب ا١تؤسس لعلم األخبلؽ على أسس 
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 عقلية سليمة مستقيمة.

 حدًٖجا إطالقّا( 3) 

ىكذا كاف اٟتاؿ يف األزماف القدٯتة؛ يُراد من الفلسفة ا١تعرفة العامة، 
تضم األشياء اإل٢تية واإلنسانية، كما «: »شيشروف»ا١تعرفة اليت كما يقوؿ 

 «تشمل ا١تبادئ والعلل لكل حادث خاص.

ظلت اٟتالة كذلك زمًنا طويبًل، حىت تقدـ العقل البشري وكثرت 
وتنوعت البحوث، فأخذت الفروع العلمية تنفصل شيًئا فشيًئا عن العلـو 

األـ األوُف وىي الفلسفة، وأصبحت معارؼ وعلوًما مستقلة عنها، وبذلك 
 حصل التخصص بُت العلم والفلسفة.

صارت العلـو ٥تتصة ابلبحوث ا١تادية، فكاف منها ما يبحث يف 
لتشريح ووظائف جسم اإلنساف وأعضائو ووظائفها، وىذاف ٫تا علما ا

األعضاء، وما يبحث يف األمراض اليت تنتاب اإلنساف وطرؽ الوقاية منها 
وعبلجها، وذلك علم الصحة وفن الطب، وما يبحث يف أحواؿ الشعوب 
وماضيها وحاضرىا، وىذا علم التاريخ، وما يبحث يف وصف البلداف: 

األرض  جوىا وسكاهنا وغبلهتا، وىو علم اٞتغرافيا، وما يبحث يف حركة
… واألجراـ السماوية وأبعادىا وسائر أحوا٢تا ا١تادية، وذلك علم الفلك

إُف آخر العلـو األخرى اليت ال تكاد تتجاوز اٞتانب ا١تادي من الناحية 
 اليت تبحث فيها.
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بقي بعد ىذا كلو الصبلت العامة اليت تربط العلـو بعضها ببعض، 
 هللا وما يتصل بو؛ للفلسفة.والنواحي غَت ا١تادية من الكوف واإلنساف، و

بقي للفلسفة البحث يف مبدأ الكوف والنواميس اليت يسَت عليها 
والغاية اليت ينتهي إليها، والبحث يف العلة األوُف أو ا١توجود األوؿ، 
واٞتواىر الروحانية وىي ا١تبلئكة وما يتعلق هبا، والوحي والبعث واٟتياة 

ها وغايتها وكيفية أتثَتىا يف اٞتسم اآلخرة وكيف تكوف، وماىية الروح وأصل
وىي من جوىر مغاير لو، والبحث يف اإلنساف من الناحية ا١تعنوية، أي 
٤تاولة تعرؼ العقل وطبيعتو وقواه وآاثرىا ومظاىرىا، وكيف يصل إُف ما 
ينبغي أف يبلغو من كماؿ، وبعبارة أخرى: بقي للفلسفة ىذه النواحي من 

 ناو٢تا العلـو على اختبلفها.البحوث وأمثا٢تا اليت ال تت

 الفمطفٛ تكطٗي( 4) 

للباحثُت طرائق متعددة يف تقسيم الفلسفة، فبعضهم يقسمها ابعتبار 
الغاية منها إُف فلسفة نظرية غايتها ا١تعرفة والعلم فحسب، وفلسفة عملية 
غايتها العمل والعلم وسيلة لو، وا١تنطق مقدمة ال بد منها للبحث يف ىذا 

اؾ، والقسم األوؿ يشمل الفلسفة اإل٢تية أو فلسفة ما بعد الضرب أو ذ
الطبيعة، والفلسفة الرايضية والفلسفة الطبيعية، والقسم الثاين يشمل 
فلسفة األخبلؽ والفلسفة ا١تنزلية والفلسفة السياسية أو ا١تدنية. وبعضهم 
يقسمها ابعتبار موضوع البحث الذي ىو هللا أو العاَف أو اإلنساف، فتكوف 
لذلك أقساًما ثبلثة، ىي: فلسفة ما بعد الطبيعة، وموضوعها ا٠تاص هللا 
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وسائر ما ال يدركو اٟتس عامة، والفلسفة الطبيعية، وموضوعها العاَف وما 
يشمل من األشياء اليت تقع ٖتت اٟتس وإدراكو، والفلسفة اإلنسانية 

علم وموضوعها اإلنساف من نواحيو النفسية ا١تعنوية ا١تختلفة، وتشمل 
 النفس واألخبلؽ وا١تنطق.

أف « ما بعد الطبيعةب »ورٔتا كاف منشأ تسمية بعض أقساـ الفلسفة 
الذين رتبوا مؤلفات أرسطو جعلوا ما كاف خاصِّا منها ابإل٢تيات و٨توىا بعد 
ما كاف خاصِّا ٔتباحث الفلسفة الطبيعية؛ ومن مثَّ ٧تد ابن خلدوف يقوؿ عن 

وىو اتٍؿ للطبيعيات يف »ا بعد الطبيعة: علم اإل٢تيات، وىو فلسفة م
 (ٙ) «لك يسمونو علم ما وراء الطبيعة.ترتيبهم؛ ولذ

ىذا، والتقسيم على النحو األوؿ ىو جوىر تقسيم أرسطوطاليس، 
وعلى النحو الثاين تقسيم بعض الفبلسفة وا١تفكرين احملدثُت، وقد استوحى 

أساًسا ٢تم، وما  ا١تسلموف يف تقسيمهم الفلسفة تقسيم أرسطو فجعلوه
يوجد بينهم وبينو يف ىذه الناحية من اختبلؼ يسَت أو كبَت، فمرجعو إُف 
ما أتثرت بو الفلسفة اليواننية يف طريقها للمسلمُت من اعتبارات، وما 

 ُأضيف إليها من فروع وْتوث.

تسع »للفارايب، و« مبادئ الفلسفة القدٯتة»والذي يرجع إُف 
البن « ا١تقدمة»للخوارزمي، و« يح العلـومفات»البن سينا، و« رسائل

للتهانوي؛ يرى أف الفبلسفة « كشاؼ اصطبلحات الفنوف»خلدوف، و
وا١تفكرين ا١تسلمُت بعد أف تكلموا يف الفلسفة وتقسيمها اختلفوا يف 



 5١ 

ا١تنطق ومكانتو من الفلسفة، ىل ىو مقدمة ٢تا، أو جزء بُت الفلسفة 
حيث إنو انحية مستقلة ال آلة النظرية، أو جزء اثبت يُبحث فيو من 

؟  للعلـو

ومهما يكن من خبلؼ يف تقسيم الفلسفة إُف أصوؿ وفروع قد 
يتداخل بعضها يف بعض، فإنو ٦تا ال ريب فيو أف ٦تا تبحث فيو الفلسفة 
تفكَتان وإرادتنا وعواطفنا وإحساساتنا ومشاعران وسائر قوى اإلنساف 

كاران وإرادتنا تتجو إُف غاايت مث أف ٚا١تعنوية، وذلك موضوع علم النفس،
٢تا، والعلم الذي يدرس ىذه الغاايت ىو األخبلؽ. والتفكَت يف ْتثو عن 
اٟتقيقة يتبع طريقة معينة، فدراسة ىذه الطريقة ىو ا١تنطق. وىذه الفروع 
الثبلثة، أي علـو النفس واألخبلؽ وا١تنطق، ىي ما يكوِّف العلـو النفسية، 

ؿ اٞتانب النفسي ا١تعنوي يف اإلنساف من انحية ألف كل واحد منها يتناو 
خاصة: علم النفس من انحية ما فيو من قوى التفكَت واإلرادة والعواطف 
وا١تشاعر و٨توىا، واألخبلؽ من انحية توجو أعمالو اإلرادية إُف انحية ا٠تَت 
ووضع قواعد ٢تا، وا١تنطق من انحية قيادة فكره ووضع قواعد تعصمو من 

 (ٛ) بحث للوصوؿ عن اٟتقيقة.طأ حُت يا٠ت

وا٠تبلصة بعد ما تقدـ من بياف أف لنا أف نقرر أف علم األخبلؽ فرع 
من فروع الفلسفة اإلنسانية أو النفسية، الشاملة لو ولعلم النفس 
واألخبلؽ، واليت ىي قسم من أقساـ الفلسفة العامة. فمكانة علم 

فهو غصن الدوحة  األخبلؽ إذف من الفلسفة ىي مكانة اٞتزء من الكل،
الوارفة الظبلؿ اليت تؤيت أكلها كل حُت، وتفيد اإلنسانية فائدة ال يُقدَّر 

 قدرىا.
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 العمًٕ وَ بػريٓ األخالم عمي صمٛ( 5) 

، كالتشريع واالقتصاد  ال غٌت عن علم األخبلؽ لكثَت من العلـو
ا تكوف السياسي والًتبية؛ إذ يبُت ا١تبادئ اليت تعترب أسًسا ٢تا، واليت بدوهن

علوًما خادعة ضارة؛ ومن أجل ذلك يسميو أرسطو ابلعلم اٞتليل ا٠تطر، 
 العلم ا١تنظم، العلم األساسي.

٢تذا، ال بد للباحث يف علم األخبلؽ من تبُتُّ الصلة بينو وبُت ما 
ٯتتُّ إليو من العلـو األخرى بسبب من األسباب؛ حىت يكوف على بينة ٦تا 

ن أوالء نذكر كلمة عن ىذا ا١توضوع مكتفُت يرتبط منها ببحوثو. وىا ٨ت
بذلك ببياف ما ٘تس إليو اٟتاجة من ىذه العبلقات، وخاصة بينو وبُت 

 العلـو اليت ىي أمسُّ بو رٛتًا وأقرب إليو وشيجة.

 الٍفظ ٔعمي األخالم( ١-5) 

يبحث علم النفس يف ا١تيوؿ والرغبات والتفكَت، ويف اإلرادة 
واألَف، وىذه مباحث ال يستغٍت عنها دارس  والشعور والعواطف واللذة

علم األخبلؽ؛ ليهتدي للتقدير السديد واٟتكم الصحيح على األعماؿ 
يف « سانتهلَت»اليت تتأثر هبذه القوى النفسية ا١تختلفة، ومن ىنا يقوؿ 

أي  -ألرسطو:بدوف ا١تشاىدة السيكولوجية « األخبلؽ»مقدمتو لكتاب 
 بلؽ أو يكوف علًما ٖتكميِّا.ال يتحقق علم األخ -النفسية 

كما يقوؿ:إف علم النفس بتحاليلو ا١تضبوطة ٬تب أف يكوف دليلنا 
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 (ٜ) وحيد، ولنا أف نضع فيو كل ثقتنا.ال

ولشدة حاجة دارس األخبلؽ لعلم النفس كاف الفبلسفة األخبلقيوف 
يقدموف بُت يدي ْتوثهم وأتليفهم ْتواًث أخرى يف علم النفس؛ ىذا أرسطو 

، وقد «النفس»بل كتابو يف األخبلؽ كتااًب يف علم النفس ٝتاه وضع ق
  (ٓٔ)شرحو أبو الوليد دمحم بن أٛتد بن رشد الفيلسوؼ اإلسبلمي ا١تعروؼ،

بفصل « هتذيب األخبلؽ وتطهَت األعراؽ»كتابو   (ٔٔ)كما بدأ مسكويو
  ٦تتع يف النفس اإلنسانية وطبائعها وقواىا ا١تختلفة، وىكذا صنع الغزاِف يف

 «.اإلحياء»كتابو 

 ٔاملٍطل األخالم( 5-2)

 لكل من العلمُت صلة ابآلخر تتجلى فيما يلي:

( كل منهما يبحث يف انحية معينة من نواحي قوى النفس، فيبحث ٔ)
 ا١تنطق يف التفكَت واألخبلؽ يف اإلرادة وما يصدر عنها من أعماؿ.

قيقة يبحث ( كبل٫تا علم مقياسي، فكما يبحث ا١تنطق عن مقياس للحٕ) 
 علم األخبلؽ عن مقياس لسلوؾ اإلنساف.

( يعمل كل منهما على وجوب االتفاؽ مع ا١تقياس الذي ينتهي إليو، ٖ) 
فيعمل ا١تنطق التفاؽ الذىن يف تفكَته مع مقياس اٟتقيقة، واألخبلؽ 

 تقوؿ بوجوب اتفاؽ السلوؾ ومقياس ا٠تَت.
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 طٗاضٛٔال الطٗاض٘ ٔاالقتصاد ٔاالجتىاع األخالم( 5-3)

، إبضافة علم القانوف إليها، من ا١تمكن أف نقوؿ عنها  ىذه العلـو
إهنا العلـو االجتماعية؛ إذ إهنا تُػْعٌَت بدراسة اإلنساف يف اجملتمع، وإف كاف  

 كل منها يدرسو من انحية خاصة، فبينها إذف وشائج وثيقة العرى.

ُت اليت فعلم االجتماع يدرس اجملتمعات اإلنسانية وتطورىا، والقوان
ٗتضع ٢تا يف تطورىا وتقدمها أو ا٨تبل٢تا، وهبذا يكشف لنا عن كثَت من 
العوامل اليت يتأثر هبا ا١ترء يف تفكَته وعملو؛ كاألسرة، واألمة، والدين، 
وا١تبدأ السياسي، والنظم التشريعية واالقتصادية اليت نعيش ٖتت ظبل٢تا. 

لة متينة، حىت حاوؿ كثَت ومن ذلك يتبُت لنا مقدار ما بُت العلمُت من ص
من ا١تفكرين يف ىذا العصر اٟتديث بناء األخبلؽ على دعائم من علم 

 االجتماع.

واالقتصاد السياسي يدرس حياة اإلنساف يف اجملتمع من انحية 
الثروات وتوزيعها وا٠تدمات وتباد٢تا، وعلم السياسة يدرس كيف ُٖتكم 

ذلك أف ىذين العلمُت  الشعوب حكًما بو خَتىا وسعادهتا، وواضح من
إذا َف يُؤسَّسا على أساس متُت من األخبلؽ الفاضلة َف يكوان أداة ٠تَت 

 اإلنسانية، بل عامبًل لشر كبَت يصيبها.

« األخبلؽ»وما أحسن كلمة سانتهلَت يف مقدمة كتاب أرسطو يف 
إف السياسة ليس ٢تا  (ٕٔ) يف بياف صلة السياسة بعلم األخبلؽ، حُت يقوؿ:

واحد َف تستمده من األخبلؽ، فماذا عسى أف يكوف التشريع يف مبدأ 
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ا١تمالك إذا كاف ال يستند إُف علم األخبلؽ؟ وما عسى أف يكوف حاؿ 
اٟتكومة وقد خلت من العدؿ؟ وما مصَت اٞتمعيات اإلنسانية ببل أخبلؽ؟ 
أال إف العلم األساسي ا١تتقدـ على غَته بفضل أنو شخصي، والسامي عن 

 أنو يعطي القانوف وال أيخذ منو، إ٪تا ىو علم األخبلؽ. غَته بسبب

تلك كلمة عن عبلقة األخبلؽ بسائر فروع الفلسفة ا٢تامة وما يتصل 
 هبا، وىي وإف كانت موجزة إال أهنا تكفينا اآلف.

 ِٕاوؼ

 .ٔص ٔاتريخ الفلسفة اٟتديثة، ج (ٔ)

بعد أف ُعمِّر ى ٜٖٖة ىو أبو النصر دمحم بن دمحم بن أوزلغ بن طرخاف، تويف سن (ٕ)
٨تو الثمانُت تقريًبا، رئيس فرقة ا١تتكلمُت يف عهده، وأحد الفبلسفة اإلسبلميُت 

 األعبلـ؛ ولذلك يسمى ا١تعلم الثاين.

 مبادئ الفلسفة القدٯتة. (ٖ)

أحد فبلسفة اإلغريق القدماء، عاش يف القرف السادس قبل ا١تيبلد، كاف يزعم  (ٗ)
 د وهبا ُيستطاع تفسَت كل ا١توجودات.أف أصل ا١تادة ىو األعدا

ؽ.ـ، ومات  ٙٓٔىو أفصح خطباء الروماف وأشهر كتاهبم العبقريُت، ولد سنة  (٘)
ؽ.ـ، وكاف يلقب أبيب  ٖٗاغتيااًل بوساطة أحد خصومو السياسيُت سنة 

 الوطن؛ لفرط ٤تبة الناس لو.

ُف ا١تدخل إ». ويُرجع إُف ٕٜٖ، صىٕٕٖٔا١تقدمة، طبع مصر، عاـ  (ٙ)
 .ٕٗ، تعريب األستاذ أيب العبل عفيفي، ص«الفلسفة
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 يطلق لفظ العلم ىنا وفيما بعده بشيء من التجوز أو االتساع. (ٚ)

 Larousse universeleالروس الكبَت العاـ  (ٛ)

 .ٔٔ، ٜص ٔترٚتة لطفي السيد ابشا، ج (ٜ)

لدين (، أابف أف الفلسفة ال تناقض اٜ٘٘–ٕٓ٘ىو أشهر فبلسفة األندلس ) (ٓٔ)
 «فصل ا١تقاؿ فيما بُت الشريعة والفلسفة من االتصاؿ.»يف كتابو 

، أي رائحة ا١تسك، «مسكويوب »ىو أبو علي ا٠تازف أٛتد بن دمحم ا١تلقَّب  (ٔٔ)
 ، ٚتع بُت علـو األدب والفلسفة والكيمياء.ٕٔٗا١تتوىف سنة 

 .ٚٚص ٔج (ٕٔ)
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 املبحح السابع

ٌُّْ، املؤثسات فْٗ،  اخلمل ٔتعسٖفْ، ته
 أضالٗب تهَٕٖ األخالم

 ٔتعسٖفْ اخلمل( ١) 

 تعسٖفْ( ١-١) 

، وعرَّفو «عادة اإلرادة»عرَّؼ بعض فبلسفة األخبلؽ ا٠تلق أبنو 
، فما ا١تيل الذي «تغلب ميل من ا١تيوؿ على غَته ابستمرار»آخروف أبنو 

 إذا تغلب على ا١ترء دائًما صار خلًقا؟ وما اإلرادة اليت إذا اعتادت شيًئا
ُٝتيت عادهتا خلًقا؟ لبياف ذلك ٬تب أف نتكلم أواًل على العمليات 
واٟتاالت النفسية اليت تسبق العمل، وعلى درجات التوجو والتنبو يف 

 النبات واٟتيواف واإلنساف.

( اٟتاجة: تسبح جذور النبات يف األرض طلًبا للغذاء، وتتجو ٔ) 
ما، فإف فقد شيًئا من فروعو وأغصانو للشمس وا٢تواء طلًبا ٟتاجتها منه

ذلك يبس وَذَوى. إال أف ىذا التوجو من النبات عمل سخرتو لو الطبيعة 
تسخَتًا، فهو ال يتصور نفس إتاىو وال يشعر هبذا الشيء الذي يتوجو 
إليو وال ابلغاية ا١تًتتبة على حصولو، وىذا التوجو اصطُلح على تسميتو 

٨تو غرض معُت ال بد منو  فهي ٣ترد إتاه أعمى من النبات»ابٟتاجة، 
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 «ٟتياتو، دوف تصور ما للشيء ا١تتََّجو إليو وال للغاية ا١تتحققة بو.

( الشهوة: أما اٟتيواف فهو، وإف كاف مثل النبات يف توجهو ٨تو ٕ) 
ما بو قواـ حياتو دوف إدراؾ الغاية ا١تًتتبة على حصولو، ٯتتاز عنو أبنو 

تصورًا غامًضا، بل و٭تس ابللذة يتصور ىذا الشيء الذي يطلبو وإف كاف 
عند فوزه ٔتا يطلب وابألَف عند حرمانو منو، فاٟتيواف الظمآف مثبًل يتجو 
٨تو ا١تاء ويتصوره ويشعر بلذة الري، غَت أنو ال يشعر ابلغاية ا١تًتتبة عليو. 
وىذا التوجو واإلحساس اٟتيواين ىو ما يسمى ابلشهوة، ومن ا١تمكن 

يواف إُف ما بو تقـو حياتو، مع التنبو القليل للمتََّجو توجو اٟت»تعريفها أبهنا 
 «لو، دوف شعور ابلغاية اليت تًتتب على ٖتقيقو.

( ا١تيل: نرتقي بعد ذلك لئلنساف، فنجده يسعى ١تا ٭تتاج إليو، ٖ) 
وىو شاعر ٘تاًما بو متصور اللذة اليت تعقب وجوده واألَف الذي ينتابو 

ة اليت يسعى لدركها، وهبذا التصور للغاية لفقده، كما يتصور أيًضا الغاي
ووضوح الشعور اب١تطلوب امتاز ا١تيل يف اإلنساف عن الشهوة يف اٟتيواف. 

توجو من اإلنساف لشيء متصوَّر »ويصح لنا بعد ذلك أف نعرؼ ا١تيل أبنو 
 «بوضوح مع إدراؾ الغاية ا١تًتتبة على اٟتصوؿ عليو.

؛ ىذا غايتو الشهرة وبُعد وابختبلؼ غاايت الناس اختلفت ميو٢تم
الصيت، وذاؾ السيادة ونفوذ الكلمة، وغَت٫تا الغٌت، وىكذا. وكل طائفة 

ومنها تنشأ « عا١تًا»متشاهبة من ا١تيوؿ تدور حوؿ غاية واحدة تسمى 
 الرغبة.



 55 

( الرغبة: إذا تغلب ميل من ىذه ا١تيوؿ على سائر ا١تيوؿ ٗ) 
وسيطر ذلك ا١تيل عليها، كاف  ا١تتشاهبة اليت تدور معو على ٤تور واحد،

تغلب ميل على سائر ا١تيوؿ اليت تعيش »من ذلك ما يسمى ابلرغبة، فهي 
، مثبًل شخص تغلب عليو عاَف حب الثروة والغٌت، فًتاه «معو يف عاَف واحد

ٯتيل مرة إُف التجارة يف القطن، وأخرى إُف شراء أراٍض وتثمَتىا، أو إُف 
بَت، أو إُف االشًتاؾ يف مصرؼ مصر أو السعي وراء عمل أيتيو بدخل ك

إُف غَت ذلك من ا١تيوؿ اليت تدور كلها … شركة من الشركات الناجحة 
حوؿ عاَف حب الثراء السريع، فإذا فكر وروَّى يف نفسو وغلَّب ميلو 
للمنافسة يف سوؽ القطن مثبًل لظروؼ ودواٍع تناسبو على ا١تيوؿ األخرى، 

اليت كنا نسميها ميبًل صارت لو رغبة يسعى  يقاؿ: إف ىذه اٟتالة النفسية
 لتحقيقها.

( اإلرادة: فإذا فكر فيما يرغب فيو ورآه ٦تكًنا، وذلَّل ما قد ٘) 
يكوف بينو وبُت نيلو من عقبات، مث أٚتع أمره عليو، كاف من ذلك ما 

 يسمى ابإلرادة.

والفرؽ بينها وبُت الرغبة واضح؛ من أف ىذه قد ال يتلوىا العمل 
مر، فقد يرغب ا١ترء يف أمر يستحيل اٟتصوؿ عليو، أو يف شيء دوف ا١تث

كما   -الظفر بو عقبات ليس من السهل تذليلها، أما اإلرادة فبل تكوف 
إال حيث يًتوَّى اإلنساف يف األمر ويزف ٚتيع الظروؼ  -رأينا 

وا١تبلبسات، مث بعد ذلك كلو يراه ٦تكًنا فيعـز عليو، وهبذا يعقبها العمل 
 إذا اعِتيد صار خلًقا. الذي
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ومن أجل ذلك ال ٮتتلف التعريف الذي ذكرانه لئلرادة، وىو تغلب 
قوة »عاَف من عواَف ا١تيوؿ على غَته، ٔتا عرفها بو بعض الكتاب، وىو أهنا 

للنفس تتمكن هبا من ٗتصيص أمر معلـو مقدور عليو لئلنساف ابلوقوع 
 «فعبًل، سلًبا كاف ذلك األمر أو إ٬تااًب.

( ا٠تلق: من ىذا يتضح التعريف األوؿ للخلق الذي ذكرانه أوؿ ٙ) 
؛ ألف اإلرادة، كما أوضحناه، ىي تغلب «عادة اإلرادة»البحث، وىو أنو 

عاَف من العواَف على غَته، والعاَف ليس إال حالة نفسية لئلنساف، وإف شئت 
دة، فقل ىو قوة أو ىيئة نفسية، ومىت تغلبت ىذه القوة ابستمرار كانت عا

وىي مرد معٌت ا٠تلق يف اللغة العربية وسواىا. كما يتضح أيًضا التعريف 
تغلب ميل من ا١تيوؿ على اإلنساف »الثاين الذي ذكرانه سابًقا، وىو 

، فإف ىذا ا١تيل الذي صار رغبة فإرادة ىو ا٢تيئة النفسية، «ابستمرار
 وتغلبو ابستمرار معناه أنو صار عادة وخلًقا.

بًل: رجل يصدؽ مرة ويكذب أخرى، أو ٬تود ولنضرب لذلك مث
ابلكثَت من ا١تاؿ آاًن ويبخل ابلقليل مع وجود الدواعي للبذؿ آاًن، فهل 
يوصف أبف من خلقو الصدؽ أو الكذب أو الكـر أو البخل؟ ال؛ ألنو َف 
يتغلب ميل أو عاَف أو ىيئة نفسية ابستمرار حىت يصَت ذلك لو عادة 

 الرجل: إنو متقلب ال أخبلؽ لو.وخلًقا، ويقاؿ عن مثل ىذا 

وال يصح أف نقيم وزاًن للرأي القائل أبف ا٠تلق أمر نسيب، ٔتعٌت أنو 
٭تكم على ا١ترء اب١تيل الذي يغلب عليو، فمن غلب عليو حب اإلعطاء 
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وأعطى كثَتًا وَف يبخل إال قليبًل كاف كرٯتًا، وكذلك الصدؽ والكذب وسائر 
قيم وزاًن ٢تذا الرأي، وذلك أنو ٦تا ال بد الفضائل والرذائل، ال يصح أف ن

من مبلحظتو يف ا٠تلق الرسوخ والثبات ١تيل أو حالة نفسية معينة، حىت 
مة  « ماكنزي»تعطي ٙترهتا من األعماؿ ابستمرار، يؤيد ىذا ما ذكره العبلَّ

؛ إذ يقوؿ إنو:ال بد لتكوين خلق من ثبات عاَف من «األخبلؽ»يف كتابو 
د ابعث خَتي أو غرض خَتي يف حياة اإلنساف فبل يكفي العواَف، أما ٣تر 

 ٞتعلو خَتًا.

 لمخمل اإلضالوٗني الفالضفٛ تعازٖف( 2-١) 

حاؿ للنفس داعية »ا٠تلق أبنو ى( ٕٔٗ( عرَّؼ مسكويو )ا١تتوىف سنة ٔ) 
 (ٔ) « أفعا٢تا من غَت فكر وال روية.٢تا إُف

ئة يف النفس راسخة ىي»أبنو ى( ٘ٓ٘–ٓ٘ٗ( وعرَّفو اإلماـ الغزاِف )ٕ) 
 (ٕ) « فكر وروية.عنها تصدر األفعاؿ بسهولة من غَت حاجة إُف

اف أفعالو ببل حاؿ للنفس بو يفعل اإلنس»( وعرَّفو ٭تِت بن عدي أبنو ٖ) 
 (ٖ) «روية وال اختيار.

وىذا التعاريف، وإف اختلفت ألفاظها وعباراهتا، متفقة يف معانيها 
عن التعريفُت السابقُت أوؿ البحث؛ ألف ومدلوالهتا، وال ٗتتلف ٚتيعها 

الذي تقدـ شرحو، واشًتاط « العاَف»ىذه ا٢تيئة أو اٟتاؿ النفسية ىى 
صدور األعماؿ عنها ببل فكر مْؤِذف أبهنا صارت للمرء عادة تصدر عن 
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إرادتو من غَت تفكَت، شأهنا يف ذلك شأف سائر األفعاؿ اليت مبعثها ا١تراف 
 النفس وأصبحت حالة الزمة ٢تا راسخة فيها.والعادة اليت أتصلت يف 

وال ُيشِكل علينا نفي التفكَت والروية يف األعماؿ اليت تصدر عن 
ا٠تلق ٔتا ٬تده ا١ترء يف نفسو؛ إذ من شأنو الكـر حُت يدعو داعيو واعتـز 
أف ٬تود ٔتائة من اٞتنيهات مثبًل، نراه يفكر يف أي اٞتهات يدفع إليها ىذا 

نواحي ٘تس اٟتاجة للبذؿ فيها؛ ىل ٯتد هبا ملجأ لليتامى، ا١تقدار، وأي ال
أو مستشفى للمرضى، أو ٚتعية اإلسعاؼ، أو يساعد هبا يف بناء مسجد 
أو تعليم بعض الفقراء النابغُت؟ ىذه نواٍح يفكر فيها ىذا الكرًن، حىت إذا 
تبُت لو حاجة ٚتعية اإلسعاؼ مثبًل للعوف سارع فأرسل إليها ىذا ا١تقدار 

لذي رأى اٞتود بو. نقوؿ: ال يشتبو علينا ما اشًتطناه يف ا٠تلق من نفي ا
التفكَت والروية ٔتا نشاىده يف مثل ىذه اٟتالة من اإلمعاف يف التفكَت؛ ألف 
ىذا التفكَت كاف يف اٞتهة اليت يبذؿ فيها، ال يف نفس وجوب اإلعطاء 

النفسية اليت الذي أصبح منساقًا إليو انسياقًا تدفعو إليو تلك اٟتاؿ 
 رسخت فيو فصارت لو عادة وخلًقا.

كذلك الًتوِّي يف ا٠تلق ا١تكتسب يكوف أوؿ األمر عند إرادة 
اكتساب خلق من األخبلؽ، أما بعد أف يتم اكتسابو فبل روية وال تفكَت، 

أي من اٟتاالت النفسية اليت ىي  -ومنها »و٢تذا ٧تد مسكويو يقوؿ: 
عادة والتدرب، ورٔتا كاف مبدؤه ابلروية ما يكوف مستفاًدا ابل -ا٠تلق 

 (ٗ) « فأواًل حىت يصَت ملكة وخلًقا.والفكر، مث يستمر عليو أواًل 
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وأخَتًا بعد ما تقدـ كلو لنا أف نعرِّؼ ا٠تلق كما يقوؿ بعض احملدثُت 
، أو كما يقوؿ مسكويو «إرادة كاملة التكوين»، أو «عادة اإلرادة»أبنو 
، وقد تبينا «ا إُف أفعا٢تا من غَت فكر وال رويَّةحاؿ للنفس داعية ٢ت»أبنو 

أف تعاريف الغزاِف وغَته من الفبلسفة اإلسبلميُت ال تبعد عن ىذا يف كثَت 
 أو قليل.

 فْٗ ٔاملؤثسات اخلمل تهَٕٖ( 2) 

عرفنا ٦تا تقدـ حقيقة ا٠تلق، وكيف يتكوف من الناحية النفسية، وأنو 
أو نية أو مرجوِّا، مث يصَت إرادة راسخة يبدأ ميبًل ضعيًفا يشتد فيصَت رغبة 

 يف النفس فخلًقا تصدر عنو أعمالو بيسر من غَت حاجة إُف تفكَت.

على أنو ال بد لنا إُف جانب ىذا من بياف العوامل اليت تكوِّف ا٠تلق 
عمليِّا، وا١تؤثرات فيو أثًرا ٤تموًدا أو غَت ٤تمود، من الوراثة والبيئة ٔتعناىا 

يدعوان للكبلـ ولو إب٬تاز عن فطرة اإلنساف ومبلغ  العاـ، وىذا ما
 استعدادىا للخَت والشر.

 ٛاإلٌطاٌٗ الفطسٚ( ١-2)

ة أو شريرة ابلطبع، أو  اختلف الناس يف فطرة اإلنساف: ىل ىي خَتِّ
 فيها استعداد للناحيتُت؟

ًا بطبعو، ويف ذلك يرى سقراط أف  رأى بعضهم أف اإلنساف ُخلق خَتِّ
للكماؿ ال تظهره إال ا١تناقشة والتحاور، كما يرى زينوف  نفس الطفل خباء
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أف الطبيعة العامة خَت لصدورىا عن هللا وىو  (٘)مؤسس ا١تدرسة الرواقية
خَت وال يصدر عنو إال خَت، فاإلنساف وىو أثر من آاثر الطبيعة كذلك 

إف الطفل خَتِّ «:إميل»خَت، كما كاف يقوؿ جاف جاؾ روسو يف كتابو 
 والشر أييت لو على يد اإلنساف.بطبيعتو، 

ويرى آخروف أف اإلنساف ُخلق شريًرا ابلطبع، فيجب الوقوؼ يف 
وجو ميولو ونزعاتو، وىذا ىو رأي ٚتهرة الربا٫تة والبوذيُت ا٢تنود ومن 

، الذي ىٜٗٗتبعهم من مفكري العرب كأيب العبلء ا١تعري، ا١تتوىف سنة 
 يقوؿ:

 فظػػػػػػػػػػن بسػػػػػػػػػػائر اإلخػػػػػػػػػػواف شػػػػػػػػػػػرِّا
 

 نن علػػػػػػػػػػى سػػػػػػػػػػرٍّ فػػػػػػػػػػؤاداوال أتمػػػػػػػػػػ
 

 كما يقوؿ من قصيدة أخرى:

 وفضػػػػػػػػيلة النػػػػػػػػـو ا٠تػػػػػػػػروج أبىلػػػػػػػػو
 

 عػػػػػػػػػن عػػػػػػػػػاَف ىػػػػػػػػػو ابألذى ٣تبػػػػػػػػػوؿ
 

ويكفي لبياف فساد رأي ىؤالء وأولئك أف نتساءؿ: إف كاف ا١ترء 
ًا بطبعو والشر أيتيو على يد اإلنساف، فمن أين أتى الشر ٢تذا اإلنساف  خَتِّ

رء مفطورًا على الشر، فكيف نرى كثَتًا حىت أعدى بو غَته؟ وإف كاف ا١ت
من الناس خيارًا فضبلء؟ ىل قلدوا يف ذلك غَتىم؟ وإذف فقد كاف ىؤالء 

 األغيار خيارًا ابلطبع حىت صاروا قدوة صاٟتة.

إُف إبطاؿ قوة »على أف ىذين الرأيُت يؤدايف كما قاؿ مسكويو: 
يًعا ٫تًجا التمييز والعقل، وإُف رفض السياسات كلها، وترؾ الناس ٚت

مهَملُت، وإُف ترؾ األحداث والصبياف على ما يتفق أف يكونوا عليو بغَت 
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 (ٙ) «عليم، وىذا ظاىر الشناعة جدِّا.سياسة وال ت

بقي أف نقوؿ: إف الرأي الصحيح الذي يقبلو العقل وىو مطمئن، 
وتعضده ا١تبلحظة، وتدؿ عليو التجارب الصادقة، ىو أف الطفل ٮُتلق وفيو 

 د للخَت والشر، وتوجيهو إُف انحية الفضيلة عمل ا١تريب اٟتكيم.استعدا

واألدلة على ىذا الرأي كثَتة من كتاب هللا وحديث رسولو وأقواؿ 
نَػُْتِ *  العلماء األعبلـ؛ يقوؿ هللا يف كتابو الكرًن ٦تتنِّا علينا: َأَفَْ ٧َتَْعْل َلُو َعيػْ

ْجَدْيِن، والنجداف ٫تا طريقا ا٠تَت والشر، َوِلَسااًن َوَشَفتَػُْتِ * َوَىَديْػَناُه النَّ 
ويقوؿ أيًضا: ِإانَّ َىَديْػَناُه السَِّبيَل ِإمَّا َشاِكًرا َوِإمَّا َكُفورًا، ويقوؿ الرسوؿ 

رانو »اٟتكيم:  ما من مولود إال يولد على الفطرة، وإ٪تا أبواه يهوِّدانو أو ينصِّ
سانو. الرسوؿ َف يذكر  ومن اٟتسن أف نبلحظ أف ٚاٟتديث.« أو ٯتجِّ

اإلسبلـ مع ىذه الدايانت إشارة إُف أنو دين الفطرة، أيلفو ا١ترء نفسو ببل 
 حاجة إُف عبلج من الوالدين أو ا١تربُت.

الصيب »ويقرر الغزاِف أيًضا يف بياف الطريق يف رايضة الصبياف أف 
 ٛ «.ُخلق قاببًل للخَت والشر ٚتيًعا، وإ٪تا أبواه ٯتيبلف بو إُف أحد اٞتانبُت

كما يقرر ابن خلدوف يف مقدمتو، يف الفصل الذي عقده لبياف أف أىل 
النفس إذا كانت على الفطرة »البدو أقرب إُف ا٠تَت من أىل اٟتضر، أف 

األوُف كانت متهيئة لقبوؿ ما يرِد عليها وينطبع فيها من خَت أو شر، قاؿ 
رانو أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانو أو ينصِّ : »ملسو هيلع هللا ىلص

سانو.  «ٯتجِّ
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غَت أف استعداد الطفل يف رأي ابن خلدوف للخَت أقوى من 
١تا كاف ا١تُلك »استعداده للشر؛ إذ يقوؿ يف موضع آخر من مقدمتو: 

طبيعيِّا لئلنساف ١تا فيو من طبيعة االجتماع كما قلنا، وكاف اإلنساف أقرب 
طقة العاقلة؛ ألف إُف ِخبلؿ ا٠تَت من ِخبلؿ الشر أبصل فطرتو وقوتو النا

ف الشر إ٪تا جاء من قبل اٟتيوانية اليت ىي فيو، وأما من حيث ىو إنسا
 (ٜ)…«فهو إُف ا٠تَت وِخبللو أقرب 

وأخَتًا، ذىب إُف ىذا الرأي سانتهلَت؛ إذ يقوؿ يف مقدمتو لًتٚتة 
أخبلؽ أرسطو:إف هللا َف يسوِّ بُت الناس ٚتيًعا فيما وىب من ميوؿ ا٠تَت،  

 وِّ بينهم فيما قدَّر من ميوؿ الشر.كما َف يس

واآلف وقد وضح الصبح لذي عينُت، وتبُت أف يف ا١ترء حُت يُوَلد 
استعداًدا للخَت والشر، وأف أخبلقو ٢تذا تتغَت على حسب ما يؤثِّر فيها؛ 

 نتكلم عن الوراثة والبيئة، و٫تا العامبلف اللذاف ٢تما كل األثر يف تكوينو.

 (ٓٔ)ٔالبٗئٛ الٕزاثٛ( 3) 

 الٕزاثٛ( ١-3) 

 )أ( متّٗد 

ليست الوراثة وما ٢تا من أثر ابألمر الذي يرجع علمو إُف ىذه 
العصور اٟتديثة، بل علم ذلك عريق يف القدـ، أخذ منو األولوف ْتظ غَت 
قليل، وعملوا على اإلفادة ٦تا علموا؛ ليكوف أل٦تهم شباب نقي الدـ 
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 وقوي اٞتسم والعقل.

لقدماء، الذين يُعتربوف يف رأي بعض الباحثُت أدرؾ ىذا ا١تصريوف ا
األوائَل الذين استعانوا ابلقانوف لينزلوا اآلراء والنظرايت ا٠تاصة بتحسُت 
النسل منز٢تا من اٞتدارة والتقدير، فعملوا على نقاء دمهم بتحرًن الزواج 

 وا أعاِف النيل٦تن كانوا يعتقدوهنم دوهنم يف ا١تنزلة من األقواـ الذين اٗتذ
 (ٔٔ) مقاًما وموطًنا.

وأدرؾ ذلك اليوانف القدامى، فأخذوا أنفسهم بوأد الطفل الذي 
يُوَلد ضعيف اٞتسم غَت متناسب ا٠تلق، واندى أفبلطوف وأرسطو أبف من 
ا٠تَت َسنَّ قوانُت خاصة ابلزواج تبُت من ُيسمح لو ابلزواج دوف اآلخرين؛ 

 ألنو ٬تب أف تبدأ الًتبية قبل الوالدة.

وأولئك، وتلك آراؤىم وما دعوا إليو من نُُظم، كانوا وال شك  ىؤالء
على علم اب٠تطر الذي يناؿ أ٦تهم إف أجازوا للشاذ ا٠تلق أف يعيش وأف 
يكوف منو نسل، وىذا ا٠تطر الذي أحسوا بو ىو أف يرث نسل ىؤالء 

 الضعاؼ أو ا١تشوىُت بعض صفاهتم.

ة، حىت لَيكوف قولو الفصل وجاء العرب فرأينا منهم من َمَهر يف الِقَياف
يف بنوة متنازع فيها، فما ىو إال أف يوازف بُت أعضاء من الولد وأخرى ٦تن 
يزعم أنو أبوه حىت يتبُت لو اٟتق من الباطل، وواضح أف الرباعة يف ىذا 

 شيء من معرفة آاثر الوراثة اٞتسمية، ويف ذلك يقوؿ الشاعر العريب:

 ورِثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا ِمْتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بنينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاونُ  َورِثنػػػػػػػػػا اجملػػػػػػػػػَد عػػػػػػػػػن آابء صػػػػػػػػػدؽ
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كل ذلك، وما إليو كثَت، فيو داللة واضحة على أف األقدمُت َف 
ُهم معرفة أف يف الكوف قوة ٢تا آاثرىا، وإف َف يفقهوا كنهها، حىت جاء  تفتػْ

مؤيًدا للسنة  -الذي عرؼ عن تلك القوة الشيء الكثَت  -العلم اٟتديث 
وا لُنطَفِ : »ملسو هيلع هللا ىلصالصادقة، إذ يقوؿ   «كم؛ فإف الِعرؽ دسَّاس.ٗتَتَّ

 )ب( تعسٖفّا 

إف نظرة إُف أفراد سبللة نباتية أو لسرب من الظِّباء مثبًل أو ألسرة 
تضم األجداد واألبناء واألحفاد، ترينا أف بُت كل من ىذه األصوؿ 
وفروعها شبًها من نواٍح عدة وإف اختلف قوة وضعًفا ْتسب شدة أثر 

إف »لتشابو قاؿ بعض علماء الوراثة: الوراثة أو ضعفو، والختبلؼ ذلك ا
، يعنوف أف ىذه ا١تشاهبة وإف اشتد خطرىا فإف إُف «ا١ِتْثل ينتج غَت ا١تثل

إف ا١ِتْثل »جوانبها فوارؽ عديدة تفرؽ بُت ا١ترء وأصلو. ويقوؿ آخروف: 
، ويريدوف بذلك أف يف الفرع استعداًدا ١تشاهبة أصلو فيما لو «ينتج ا١تثل

 .من خصائص و٦تيزات

من ىذا نرى أف كبلِّ من ىذين القولُت يكمل اآلخر، وأف ا١تراد من 
الوراثة أف اٞتسم اٟتي يلد آخر يشبهو، وأننا نستطيع أف نعرِّؼ الوراثة أبهنا 

 «انتقاؿ بعض صفات األصل لفرعو، قل ذلك أو كثر.»

 الٕزاثٗٛ الٍظسٖات( ج) 

صفاتو و٦تيزاتو،  الحظ علماء اٟتياة أف الفرع ٯَتُتُّ ألصلو بكثَت من
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لكنهم وقفوا أوؿ األمر حيارى يف تعليل ذلك. ومن أشهر من ْتث ىذا 
 (ٖٔ)«.فيزماف»و (ٕٔ)«داروف»ا١توضوع األستاذاف الطبيعياف 

ا تُقتطع من كل خلية من ٔ) ( يرى داروف أف ىناؾ أجزاء صغَتة جدِّ
إُف خبلاي اٞتسم حُت التلقيح وتسبح يف جسَمي الذكر واألنثى حىت تصل 

أعضاء التناسل. وىذه األجزاء، وىي ٔتثابة سفراء عن خبلاي اٞتسم 
ا١تختلفة، ٖتمل يف طياهتا كل ما ٯتكن أف يورثو األصل لفرعو، وىي قابلة 
للتكاثر واالنتقاؿ من جيل آلخر، وبذلك نستطيع أف نفسر التشابو بُت 

 األجداد واألحفاد.

طع الذراع مثبًل ابًنا على أننا ال ندري كيف يفسر داروف أف يلد أق
صحيح الذراعُت! كذلك َف يثبت لنا العلم وجود ىذه األجزاء اليت زعم أف 
خبلاي الكائن اٟتي تفرزىا حُت اللقاح؛ لذلك ال نعجب إذا رفض كثَت من 
العلماء، ومنهم من كاف معاصًرا لداروف نفسو، ىذه النظرية، ورأوا أف ىناؾ 

 أهنا يف قرار مكُت يف الذكر واألنثى.منبًعا دائًما ٞتراثيم اٟتياة، و 

، «اتصاؿ ا١تادة األولية للحياة»( وأما فيزماف، صاحب نظرية ٕ)
وأحد الذين رفضوا ما ارآته داروف، فَتى أف ما يف اإلنساف من خصائص 
و٦تيزات يتمثل يف صورة ذرات غاية يف الدقة يف خبلايه التناسلية يُطلق 

ا١تادة »، كما يُطلق على ٣تموعها اسم «ناتاحملدِّدات أو ا١تعيِّ »عليها اسم 
، وىذه اٞتراثيم أو احملدِّدات ٢تا منبع ال يغيض، وحُت «األوُف للحياة

التلقيح تتحد بعض معيِّنات األب أبخرى من معيِّنات األـ فيكوف من 
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 ذلك نواة اٞتنُت.

إُف ىنا يتبُت مدى الفرؽ بُت ىاتُت النظريتُت؛ ففي األوُف تتولد مادة 
التلقيح من خبلاي اٞتسم العامة، ويف الثانية نرى أف تلك ا١تادة متصلة 
مدى اٟتياة متوارَثة بُت طبقات النسل، ال دخل ٠تبلاي اٞتسم العامة يف 

 تكوينها.

يف الوراثة وحقيقتها، « فيزماف»و« داروف»واآلف وقد عرفنا رأي 
 ٬تب أف نعرؼ رأي العلم اٟتديث فيها.

 )د( حكٗكٛ الٕزاثٛ 

أثبت لنا علم تكوين األجنة أف يف نواة كل من خبلاي التناسل يف 
الذكر واألنثى عدًدا كبَتًا من األلياؼ، وأف ىذه األلياؼ ىي حاملة 
العوامل الوراثية، وفيها تتمثل خصائص الشخص، وأنو عند عملية التلقيح 
 تتحد خلية من خبلاي الذكر التناسلية أبخرى من األنثى، بعد أف تكوف كل

منهما قد انقسمت، ويصحب ذلك طبًعا ٗتلصها من نصف ما كاف فيها 
من األلياؼ. ويكوف وليد ذلك االٖتاد النواة اليت يتكوف منها اٞتنُت واليت 
ٖتتوي على خصائص اٞتنس واألبوين، وكثَت من صفات األسرة وعاداهتا 

 ن كماؿ.وميو٢تا، مث تنمو على نظاـ ٤تكم حىت تصل إُف ما قدَّره هللا ٢تا م

قد أصاب اٟتق « فيزماف»ىذا ما يقولو العلم اٟتديث، ومنو نرى أف 
فيما ذىب إليو، فهذه األلياؼ ليست شيًئا آخر غَت ما ُأطلق عليو اسم 
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، وا١تادة اٞترثومية أو مادة التناسل ال تفرزىا خبلاي «ا١تعيِّنات أو احملدِّدات»
تتكاثر من نفسها،  بل ىي مادة مستقلة -« داروف»كما يقوؿ   -اٞتسم 

 يف نظريتو.« فيزماف»وتستمر مدى اٟتياة، كما ٭تدثنا 

على أنو ٬تب قبل االنتقاؿ لبحث جديد أف نذكر أف الطفل، وقد 
تكوف من معينات من األـ واألب، ليس من احملتم أف يظهر فيو حىت بعد 
أف يكمل ٪توه كلُّ صفات والديو يف صورة فعلية، بل قد يظهر بعضها 

البعض اآلخر حىت ٖتُت ٢تا الفرصة فتظهر يف إحدى طبقات نسلو  ويكمن
البن النجار يف ترٚتة علي « اتريخ بغداد»القريبة أو البعيدة؛ جاء يف ذيل 

بن نصر الفقيو أنو قاؿ ما معناه: زوجت أحد غلماف عضد الدولة بن بويو 
ك، صبية يف جواران فولدت لو ولًدا استحيت أف تريو لو، فشكا إِفَّ ذل

فذىبت إليها فأسرت ِف والدهتا أف ولده أبلق، أي أنو من رأسو إُف ُسرَّتو 
ابٍت ابٍت! »صاح: « أبلق»أبيض، وبقية بدنو أسود، فلما ٝتع الًتكي قو٢تا 

 «وىكذا كاف جدي يف ببلد الًتؾ.

 الٕزاثٛ؟ تٍكمْ واذا( ه) 

ليس الواحد منا إال أداة اتصاؿ بُت ا١تاضُت واآلتُت، فهو سجل 
اترٮتي نعرؼ منو كيف كاف األسبلؼ واألجداد، وينقل ما ىو مطبوع فيو 
من الصفات الوراثية إُف خلفو، بذلك ُٖتفظ خصائص النوع البشري، 

 وا١تميزات القومية اليت لكل أمة، حىت يرث هللا األرض وَمْن عليها.

( ينتقل ابلوراثة كثَت من الصفات اٞتسمية كالطوؿ والقصر ٔ) 
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لغلظ ولوف اٞتسم والشعر واألعُت مثبًل. وكما تنتقل هبا ىذه والنحافة وا
الصفات اٞتسدية العادية، تنتقل األوصاؼ الشاذة الراجعة لعيوب 

مة يف العلـو الطبيعية يقوؿ يف ذلك ما « داروف»التكوين. ىذا  العبلَّ
نصو:إذا كاف من ا١تقرر أف االختبلفات حىت أكثرىا شذوًذا واليت ال تنطبق 

، كنقص بعض األصابع واألظفار أو زايدهتا وكاٞتََهر على جن س معلـو
وتشقق اٞتلد وغَتىا، تنتقل يف النسل ْترص؛ فكم ابٟتري ينبغي أف يكوف 

 (ٗٔ)ح عليها جليِّا انموس الوراثة؟!كذلك يف االختبلفات العادية اليت يص

وال يعنينا بسط الكبلـ على ىذه الصفات و٨تن نبحث عوامل 
إ٪تا الذي ٬تب أف نُػْعٌَت ببحثو ىنا ىو أثر الوراثة يف الصفات  تكوين ا٠تلق،

 األدبية والعقلية.

( وللوراثة كذلك دخل كبَت يف تكوين ا١ترء أدبيِّا وعقليِّا، ٕ) 
فشهوات اإلنساف وميولو، وغرائزه وأمزجتو، وما تركز فيو من عادات 

فكر ونواحيو قد وأخبلؽ، وما ُوِىبو من استعداد للذكاء، وقوة يف مظاىر ال
تسمو حىت تصل للعبقرية أحيااًن، وما يُرزأ بو من ضعف يف العقل والتفكَت 
قد يشتد حىت يكوف صورة من صور البَػَلو أو اٞتنوف؛ كل ىذه الصفات 
واالستعدادات نرى للوراثة قسطًا كبَتًا يف تكوينها، فهي ال َتٍِت ٟتظة عن 

ة مىت وجدت إُف ذلك لقادنقل صفات األجياؿ ا١تاضية للحاضرة وا
 (٘ٔ) سبيبًل.

يف شرح مذىب « شبلي مشيِّل»ويف ىذا ا١تعٌت ننقل كلمة للدكتور 
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وكما »يف النشوء واالرتقاء، وما للوراثة من قيمة فيو، وىا ىي: « داروف»
أهنا تنقل الصفات اٞتسدية تنقل أيًضا الصفات األدبية كالشهوات 

 (ٙٔ)«.ُف غَت ذلكإ… األخبلؽ والعقل واألمياؿ والعوائد و 

و٭تسن أف ننبو من أوؿ األمر إُف أف ا١تراد من وراثة ىذه الصفات 
وغَتىا يف أغلب اٟتاالت ىو وراثة االستعدادات ٢تا، أما ظهورىا ابلفعل 
فيتوقف على البيئة. ومع ىذا فليس من الضروري أف تظهر يف النسل تلك 

ابء، بل قد تبدو يف الصفات ا١توروثة على النحو اليت كانت عليو يف اآل
قد نرى »صور شىت ترجع كلها يف نوعها لتلك الصفة ا١توروثة؛ و٢تذا 

األبوين العصبيُت ينسبلف أوالًدا ٥تتلفُت؛ أحدىم فناف، واآلخر معتوه، 
والثالث شاعر حاد العواطف، والرابع سكَِّت مفرط، وا٠تامس واعظ 

اؿ، ولكنهم عظيم، فنراىم كلهم من واٍد واحد من حيث حدة االنفع
، كذلك األبواف الشاعراف «اختلفوا بُت انفع وضار تبًعا لقدر اإلرث والبيئة

قد يكوف ٢تما ابن موسيقار وآخر رساـ واثلث مثَّاؿ، ومعٌت ىذا أهنم ورثوا 
عن أبويهم الفن اٞتميل، ولكن تلك الصفة ا١توروثة ظهرت فيهم على 

 صور ٥تتلفة.

سبيل اٟتديث عن وراثة العقليات وقد ذكر األستاذ األبياري، وىو ب
« داروف»ا١تمتازة والعقليات ا١تنحطة؛ أف من اٟتاالت األوُف ا١تعروفة عائلة 

اليت وصل ٜتسة عشر شخًصا منها إُف عضوية اٞتمعية ا١تلكية إب٧تلًتا.  
« جوف لوؾ»كما أشار يف الناحية الثانية إُف أسرة تعيسة ىي أسرة 

قد تبُت من دراسة اترٮتها بدقة أف بُت ، ف«نيويورؾ»ا١تشهورة ٔتدينة 
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من العاىرات،  ٖٛٚنفس منها، وىذا العدد ثبلثة أٜتاسها، كاف  ٕٓٓٔ
٣ترًما،  ٛٔٔمتشرًدا، و ٜٕٔمتسواًل، و ٓٚٔمن السكَِّتين، و ٔٛٔو

الذي كاف آفة  وأف حواِف نصف العائلة كاف مصااًب ابلضعف العقلي
 (ٚٔ)األبوين األولُت؟

أف نفرد الغرائز ووراثتها بكلمة خاصة ١تا ٢تا من أثر ىذا، ومن ا٠تَت 
 ابلغ يف تكوين ا٠تلق.

 )ٔ( الػسائص ٔالٕزاثٛ 

الوراثة العقلية؛ إذ يرى أف ال عقل للطفل « ىربرت سبنسر»ينكر 
حُت يُولد، وأف عقلو ىو ٣تموعة ما ٬تيء لو بعد من األفكار وا١تعلومات،  

ويذكران  (ٛٔ) االستعدادات الفطرية.كما ينكر الغرائز وا١تيوؿ الطبيعية و 
ىذا الرأي ٔتا يراه الغزاِف الذي يذىب مذىب ا١تنكرين للوراثة العقلية، 

والصيب أمانة عند والديو، وقلبو الطاىر جوىرة تعيسة »حُت يقوؿ: 
مائل إُف  ساَذجة خالية من كل نقش وصورة، وىو قابل لكل ما نُقش، و 

 (ٜٔ) «كل ما ٯُتاؿ بو إليو.

متاف، فهل أصااب ٤تجة الصواب؟ إف نظرة ىذا  ما يقولو ىذاف العبلَّ
إُف بعض الغرائز ترينا كيف ننتقل ابلوراثة من جيل إُف جيل. ىا ىي ذي 
غريزة ا١تنافسة من الواضح أهنا َف ُٗتلق مع اإلنساف األوؿ؛ إذ َف يكن ٙتة 

ل من ينافسو، وبعد حُت من الدىر تكاثر الناس وتسابقوا يف نيل وسائ
اٟتياة، فُوجدت ىذه الغريزة اليت توارثها األجياؿ، وغدت دعامة متينة يف 
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الًتبية واألخبلؽ، كذلك قد يشعر الكثَت منَّا اب٠توؼ إذا َأَجنَّو الظبلـ، مع 
أف لو يف سهر رجاؿ األمن وإحكاـ داره ما كاف جديًرا بدافع غائلة ا٠توؼ 

لكن األمر فوؽ ىذا، عنو لو أف األمر يرجع ١تؤثرات خارجة فحسب، و 
فذلك ا٠توؼ مرده الوراثة، فهي اليت أورثتو ىذه الغريزة عن أجداده 

 األولُت الذين َف يكن ٢تم من وسائل األمن ما لنا اآلف.

ونعود إُف رأي الغزاِف فنقوؿ: إنو يف رأي بعض الباحثُت ٯتثل 
ف الفلسفة القدٯتة اليت تقوؿ: إف الطفل يُولد صحيفة بيضاء، للمريب أ

ينقش فيها ما يشاء. على أننا لو اعتمدان ا١تذىب القائل أبف الصفات 
واألخبلؽ نفسها ال تُػَورَّث وإ٪تا الذي يُػَورَّث ىو االستعدادات ٢تا، وىو 
رأي ٤تًـت يف أورواب؛ لكاف الرأي الذي ذىب إليو الغزاِف ال غبار عليو، 

ده وي« كل مولود يُولد على الفطرة»وخاصة وحديث:   شهد لو.يعضِّ

فاألمر معو سهل، فهو وإف أنكر الوراثة العقلية فقد « سبنسر»أما 
جعل للوراثة اٞتسمية اليت ال ينكرىا شأاًن يف العقل؛ إذ يرى أف األطفاؿ 
٥تتلفوف يف استعداداهتم ا١تادية، وأف لذلك أثًرا يف الروح قل ذلك أو كثر، 

لغ من حذؽ وأنفق من مهما ب -ولذلك يعًتؼ أبنو كثَتًا ما يعجز ا١تريب 
من ىذا نرى أنو ال  (ٕٓ) عن الوصوؿ إُف ما يريد من الغاايت. -جهد 

وا١تثبتُت للوراثة العقلية ما داـ الكل يعًتؼ « سبنسر»فرؽ يف النتيجة بُت 
أبف الطفل ٮترج للحياة وفيو بعض االستعدادات أايِّ كاف مصدرىا اليت ٘تد 

 للمريب يد العوف يف تربيتو وهتذيبو.
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 )ش( ضبٗن تٕشٖع الصفات الٕزاثٗٛ 

ليس من شك اآلف يف أف الوراثة حق، فكأين من آية تدؿ عليها، 
وما أكثر الظواىر الطبيعية اليت ال تُفسر إال هبا! لكن الباحثُت فيها راعهم 
أال ٬تدوا اطِّراًدا يف وراثة الفرع لكل الصفات اليت تُوَرث عن أصلو، 

تتبعها الطبيعة يف ىذا السبيل، وأشهر من فشرعوا يتعرفوف السنن اليت 
مة مندؿ  الذي ْتث كثَتًا  (ٕٔ)النمسوي، Mendelْتث يف ذلك ىو العبلَّ

 وقاـ بتجارب ٥تتلفة حىت اىتدى إُف النظرية اليت ُعرفت ابٝتو.

أجرى ىذا الباحث ٕتاربو على نبات البسلة الذي كاف موجوًدا منو 
ة الدير الذي كاف قسيًسا لو، أبف لقَّح أنواع ٥تتلفة الطوؿ واللوف يف حديق

بعًضا من النوع الطويل آبخر من القصَت فكاف الناتج كلو طويل الساؽ، 
ومعٌت ىذا أف صفة الطوؿ قد تغلبت وكمنت الصفة األخرى. مث استنبت 
الفصيلة النإتة ولقَّحها بعضها ببعض فرأى ما أدىشو، وىو أف ربع الناتج 

طويبًل! استنبت مرة أخرى ىذه الفصيلة األخَتة  كاف قصَتًا والباقي كاف
ولقَّحها تلقيًحا ذاتيِّا كذلك فكاف األمر عجيًبا؛ إذ كاف نسل الربع القصَت 
قصَتًا مثلو، وقد كرر زرعو فلم ينتج إال قصَتًا، وكاف ثلث الباقي طويبًل 

و وال ينتج إال مثلو دائًما، وكاف الباقي بعد ذلك من النوع الطويل لكن في
صفة القصر مكسوفة كامنة، ٢تذا كاف ابستنباتو يعيد السَتة األوُف، فينتج 
قصَتًا وطويبًل ابلنسبة السابقة، أي أف الربع ظل قصَتًا خالًصا، والربع  

 كذلك كاف طويبًل خالًصا، والنصف كاف طويبًل فيو صفة القصر كامنة.
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واانت  وكذلك أجرى مثل ىذه التجربة على اللوف، مث على بعض اٟتي
كاألرانب والدجاج واٟتماـ، فكاف صدى ىذه التجارب كلها قانونو الذي 

 -وإف َف يطَّرد ٧تاحو دائًما  -ُعرؼ ابٝتو. وهبذه النظرية أو ىذا القانوف 
 (ٕٕ) ود األنواع يف النبات واٟتيواف.أمكن اٟتصوؿ على أج

 ( ٔزاثٛ الصفات املهتطبٛح) 

تصيب ا١ترء يف حياتو ا٠تاصة الصفات ا١تكتسبة ىي الصفات اليت 
لعوامل خاصة بو، دوف أف يكوف ألحد من أسبلفو نصيب يف شيء منها، 
مثل آاثر اٞتروح اليت تعًتي ا١ترء واٝترار بشرة األبيض الذي يقيم يف ببلد 

 حارة، غَت مقتٍف يف ذلك أثر أحد من آابئو األقربُت أو األبعدين.

فقاؿ بذلك بعضهم وأو٢تم )أ( وقد اختلف العلماء يف وراثتها،  
وسائر أشياع مذىب النشوء واالرتقاء. وىذا الرأي من داروف « داروف»

يتفق مع نظريتو يف حقيقة الوراثة اليت تتلخص كما قدمنا يف أف اٞتسم يفرز 
حُت اللقاح أجزاء صغَتة من كل عضو يتكوف منها اٞتنُت، فمن الطبيعي 

صفة كل عضو على حالتو اليت  إذف على رأيو أف تتمثل يف ىذه األجزاء
 يكوف عليها حُت اللقاح.

لدعم رأيو حاالت كثَتة ظهرت فيها وراثة ىذه « داروف»ويسوؽ 
على أف ما نلحظو يف أنواع البقر وا١تاعز اٟتلوب »الصفات، مث يقوؿ: 

ا١تستوَلدة يف أقاليم يكثر حلبها فيها، َلمثاؿ يبُت لنا أثر االستعماؿ 
حلماهتا صفة وراثية فيها، ويتضح ذلك من مقارنة ىذه  واإلغفاؿ، فإف ِكرب
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 (ٖٕ) «عها غَت اٟتلوب يف أقاليم أخرى.األعضاء فيها ٔتا ألنوا

على أنو ال يقوؿ مع ىذا ابطراد وراثة الصفات ا١تكتسبة، بل وال 
إف السنن اليت ٗتضع الوراثة »غَت ا١تكتسبة؛ و٢تذا نراه يقوؿ أيًضا: 

غالًبا، وال يتسٌت ألحد أف يستجلي غامض ذلك السر ١تؤثراهتا مبهمة لدينا 
ال تظهر الذي تُوَرث بو الصفات ا٠تاصة يف أفراد النوع الواحد يف حُت و 

 (ٕٗ) «موروثة يف حُت آخر.

ىذا، وال يقتصر أنصار ىذا الرأي على البحوث النظرية أو 
ى  ا١تشاىدات ا٠تاصة، بل كثَت منهم قاـ بتجارب متعددة إلثبات رأيهم عل

وقد يعزز نظريتهم ما تراه من أف اٟتيواانت اليت  (ٕ٘)كثَت من اٟتيواانت،
ُتضطر إُف سكٌت الكهوؼ و٨توىا من األماكن ا١تظلمة، تتعدؿ أعضاؤىا 
حسب بيئتها اٞتديدة، فيتغَت كثَت منها لعدـ االستعماؿ، وينشأ أوالدىا 

 على غرارىا اٞتديد.

الصفات ا١تكتسبة رأيهم، )ب( ىذا بعض ما يؤيد بو أنصار وراثة  
أما ا١تعارضوف ٢تم فيقولوف: ٧تد الصينيات ٭تاولن منذ قروف تصغَت 
أقدامهن، ومع ذلك َف يظهر أثر لذلك يف األعقاب )األبناء واألحفاد(،  
كما أف عادة ا٠تتاف ال يظهر ٢تا أثر يف النسل رغم وجودىا منذ أزماف 

لوشم شائعة عند بعض القبائل طويلة بُت اليهود وا١تسلمُت، ومثلها عادة ا
 أبفريقيا وغَتىا منذ أزماف بعيدة، وَف نَػَر طفبًل ُولد وقد ورث تلك اآلاثر.

مة   ، وىو أف «فيزماف»)جػ( والذي نراه حقِّا ىو ما يراه العبلَّ
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الصفات ا١تكتسبة ال تنتقل ابلوراثة ما َف تؤثر يف ا١تادة اٞتُْرثُومية وٖتدث »
ا يكوف إذا تسببت عن مؤثرات طبيعية تطاوؿ هبا ، وىذا إ٪ت«هبا تغَتًا

الزمن، كسواد البشرة لطوؿ اإلقامة يف ا١تناطق اٟتارة. أما الصفات الناشئة 
عن عوارض فجائية كالعاىة اليت سببها كسر عضو مثبًل، فأثرىا ال يعدو أف 
يكوف سطحيِّا ال يستطيع أف يتغلغل حىت يصل ٠تبلاي جرثومة اٟتياة. ولعل 

 الرأي يفسر لنا وراثة الصفات ا١تكتسبة اترة وعدـ وراثتها اترة أخرى.ىذا 

مة  ، وىو من أشهر علماء «ريبو»وىذا الرأي ال ٮتالف رأي العبلَّ
ٯتكننا أف نفهم بصفة عامة أف التشوه »الذي يقوؿ:  (ٕٙ)النفس الفرنسيُت،

 ا١تسبَّب عن حوادث، وكذلك البًت وٖتطيم األعضاء فجاءة، كل ذلك ال
يوجد نوع من التغيَتات ا١تتسبَّبة عن »إُف أف يقوؿ: …« ينتقل ابلوراثة 

فعل بطيء ذي أثر يف الكائن كالغذاء والًتبية، وإف ٕتارب ا١تعلمُت لتؤيد 
 «أف بعض الصفات ا١تكتسبة تورث.

أف تلك « إٍف… وإف ٕتارب ا١تعلمُت »وواضح أنو يريد من قولو: 
ن مؤثرات طبيعية؛ ألهنا اليت يكوف أثرىا الصفات اليت تُورث ىي الناشئة ع

 بطيًئا.

وبعد، فإف القائلُت بعدـ وراثة الصفات ا١تكتسبة لينكروف طلوع 
الشمس وىي تصليهم انرًا حامية! وإال فليفسروا لنا كيف يَػْنُسل العريب، 
الذي توطَّن السوداف مثبًل زمًنا طويبًل حىت انلت البيئة اٞتديدة من بشرتو، 

تُّوف إليو بسواد أجسامهم. على أف القوة اليت ٖتفز الناس إُف أوالًدا ٯتُ 
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وكثَت  -التقدـ لََينا٢تا الضعف إُف حد كبَت إذا اعتقدوا أف ىذه الصفات 
ال ينتقل شيء منها إُف أبنائهم اآلتُت على  -منها ٙترة جهادىم يف اٟتياة 

 ٦تر الدىور.

 )ط( الٕزاثٛ ٔالرتبٗٛ 

بية؟ وىل ىي نوع من القدر الذي ال مفر منو، ما أثر الوراثة يف الًت 
أو للًتبية ٣تاؿ كبَت يف فل ِحدَّهتا وهتذيب آاثرىا واالنتفاع منها؟ ذلك ما 

 نتكلم فيو اآلف: 

)أ( للوراثة أثر سيئ يف كثَت من األحواؿ، يظهر ذلك يف أوالد 
مع ا١تدمنُت على ا٠تمر وا١ترضى ا١تشوىُت، إال أننا ٧تد من اٟتق أف نذكر 

ىذا فضلها وما ٢تا من أايٍد كبَت أثرىا، فنظاـ اجملموع العصيب الكبَت 
ا٠تطر، واٞتهاز الصويت، واٟتواس وما تسديو إلينا من نفع، والغرائز اليت ال 
غٌت عنها يف حفظ ا١ترء ورفاىيتو؛ كل ذلك وما إليو للوراثة فيو أثر غَت 

نافع، ومن ىنا تظهر منكور، فهي قوة قد أتيت ابلضار كما قد ٘تدان ابل
اٟتاجة ا١تاسة للمريب اٟتكيم، فهو القادر على أف ينتفع ٔتا أييت بو من 
حسنات، كما يف يده أف يفل من حدهتا وٮتفف من شدهتا إف جنحت 

 للطريق األخرى.

)ب( وكثَتًا ما يتساءؿ الباحث يف اجملتمع اإلنساين وتطوره عما إذا  
العلماء من ْتوث وأنفقوا فيها من  على كثرة ما خصص ٢تا -كاف للوراثة 

من أثر يف رقي اإلنسانية ا١تشاىد ا١تلموس، ىنا نقوؿ إف الوراثة  -جهود 
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ال تقف آباثرىا على ما تقدـ ذكره، بل إف منها نوًعا آخر ىو وراثة التقاليد 
واألخبلؽ، والعلم وا١تدنية واٟتضارة، وسائر أساليب اآلابء واألجداد يف 

م اليت كانت ٢تم عواًن يف أزماهنم، بذلك يتيسر أف نبدأ معيشتهم ووسائله
حياتنا من حيث انتهى أسبلفنا، وأف نبٍت على ما شادوه لنا، وهبذا تتقدـ 

 العلـو وا١تعارؼ وترقى ا١تدنية، والنتيجة تقدـ اجملتمع عامة ٨تو الكماؿ.

نظن الفرؽ يف القوة اٞتسدية ليس كبَتًا بيننا وبُت أىل القروف 
ية، لكن الفرؽ جدُّ كبَت بُت مدنيتنا ومدنيتهم، وبُت علومنا ا١تؤسسة ا٠تال

على البحث الصحيح ومعارفهم الساَذجة اليت أساس أكثرىا اٟتدس 
والتخمُت، وبذلك أمكن لنا ما نشاىده من ٥تًتعات ذللت لنا سبل 
اٟتياة، والسبب يف ذلك واضح ظاىر، فقد ورثنا مدنيات أصحاب األايـ 

الفراعنة واليوانف والروماف والعرب واألمم اإلسبلمية ٚتيًعا.  ا٠تواِف من
وبعبارة أخرى: ورثنا حضارة اٞتنس اإلنساين حىت ىذه اللحظة دوف من 
سبقوان، فبهذا فقناىم ووصلنا إُف ما َف ٮتطر ٢تم على ابؿ؛ من نظم 
وقوانُت، و٥تًتعات جعلت اٟتياة سهلة ذلواًل، ومكنتنا من تلبية نداء 

 ي حُت يقوؿ:ا١تعر 

 ِسػػػر إف اسػػػػتطعت يف ا٢تػػػػواء رويػػػػًدا
 

 ال اختيػػػػػػػااًل علػػػػػػػى رُفَػػػػػػػات العبػػػػػػػاد
 

وبعد: فإف نظرة واحدة يوازف هبا ا١ترء بُت حالتنا اليـو وبُت حالة من 
سبقوان بعدة قروف، لَتبُتِّ لنا أ٫تية ما حصلنا عليو من اإلرث االجتماعي 

أسس اٟتضارة وإعبلء صرح  الذي كاف االحتفاظ بو وإ٪تاؤه سبًبا يف توطيد
 ا١تدنية.
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 )ٙ( زجاء أٌصاز الٕزاثٛ 

تبُت للعلماء ما للوراثة من أثر كبَت يف نقل كثَت من األمراض 
اٞتسمية والعقلية وا٠تلقية، فشرعوا يفكروف يف طريق العمل حىت نكوف 
ٔتنجاة من آاثرىا السيئة، وحىت نصل إُف مستوى يكوف أقرب بقدر 

 اؿ.ا١تستطاع إُف الكم

وقدٯتًا ُعٍِتَ هبذه ا١تسألة أولو األمر وفكر فيها الفبلسفة؛ كاف 
يئدوف من َف يُولد قوي اٞتسم حسن ا٠تلق،  -كما تقدـ   -األسبارطيوف 

وكذلك كاف األثينيوف يفعلوف، وفيهم كاف أرسطو، ا١تعلم األوؿ، الذي 
ف تسَت اندى بسنِّ قوانُت تبُت من يسوغ ٢تم التزاوج، كما نصح اٟتكومة أ

 على ما كاف متبًعا من إعداـ من يُولد ضعيًفا أو مشوًىا.

على أف ىذه التقاليد القاسية واآلراء ا١تتطرفة وجدت يف الزمن 
وبرانردشو الكاتب  (ٕٛ)ونيتشو(ٕٚ)األخَت أنصارًا وأعوااًن، أمثاؿ شوبنهور

 األيرلندي ا١تعروؼ؛ فقد كاف األوالف يرايف أف شريعة االجتماع ٬تب أال
تعرؼ شفقة وال رٛتة، وأف ٖتتذي شريعة الطبيعة فيما ٢تا من طرؽ، فتقتل 

كما يرى األخَت   (ٜٕ)العاطل أو ٘تنع تناسلو، وال تبقي إال على األصلح،
 (ٖٓ) ين ال يرجو منهم اجملتمع خَتًا!وجوب تقييد الزواج، وقتل الذ

لنا مىت  هبذا كاف ينادي ىؤالء الفبلسفة ا١تتشائموف، ونسوا أف يقولوا 
كاف ٬تب أف تنفذ ىذه الشريعة ا٢تدامة، كما أهنم َف يضعوا حدِّا أو مقياًسا 

 نعرؼ بو األصلح فنبقيو، وغَته فنأيت عليو.



 23 

اٟتق أف ىذه الفلسفة كاف من حظ اجملتمع أف جعلها َدبْػَر أذنيو فلم 
من  يلِق ٢تا اباًل، وإال فلو داف الناس هبا فيما سلف من الزماف ٟتُـر العاَف 

؛ فكم من انبغ جعل حوؿ اٝتو دوايِّ يف جنبات  كثَتين ىم فخر العلم اليـو
 األرض، نشأ من سبللة خاملة َف تُرزؽ شيًئا من العبقرية والنبوغ!

وإذف لندع ىؤالء القانطُت يسبحوف يف عوا١تهم ولنكن عمليُت 
 فنعرؼ أف ْتوث الوراثة تنادي: 

نع َمن ُرزِئوا هبا وأعجَزان ( أبف بعض األمراض وراثية، فيجب أف ٯتُ ٔ)
 شفاؤىم من التناسل حىت تنقرض سبلالهتم، وٮتلص اجملتمع منهم.

( وأبف البَػَلو واٞتنوف وسائر األدواء العقلية وا٠تلقية من ٕ) 
األمراض اليت للوراثة حظ فيها، فيجب أف ٯُتنع ا١تصابوف بشيء منها من 

 التناسل أيًضا.

َتَّ القوانُت إُف حد ٯتكن للحكومة من ( وأخَتًا أبنو ٬تب أف تغٖ) 
السيطرة على أولئك وىؤالء، فتحوؿ بينهم وبُت التناسل يف غَت مشقة وال 
إعنات، كأف تنشئ ٢تم مثبًل مستعمرات تضمهم وتكل إليهم بعض 

 األعماؿ نظَت ما يكلفوهنا من نفقات.

 )ك( ٔاجبٍا ٔالٕزاثٛ 

ساـ والعقوؿ قوة وضعًفا، إذا كاف للوراثة ىذا األثر الظاىر يف األج
ويف األخبلؽ ُحسًنا وقبًحا البتنائها على كثَت من الغرائز والعادات 
ا١توروثة، وإذا كاف اإلنساف يعًتؼ عمليِّا هبذا األثر و٭ترص على اإلفادة 
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منو دائًما، فبل يستنبت إال أجود البذور، وال يقتٍت من اٟتيواف إال أفضل 
وائد وا١تزااي، نقوؿ: إذا كاف اإلنساف يُػْعٌَت األنواع للحصوؿ على أكرب الف

وىي أكـر  —بتحسُت سبلالت النبات واٟتيواف، فأوُف لو أف يعَت ذاتو 
ما تستحقو من عناية، وما تتطلبو من تقدير، فيستعرض ٚتيع  —عليو 

أحوالو من جسمية وعقلية وخلقية، و٬تعل من نفسو عليها رقيًبا، مث ٭تاوؿ 
ا٠تَت وينميها، وأف يهذب من سواىا بقدر ما أف يستفيد من صفات 

 يستطيع.

وليس ىذا من واجب اإلنساف لنفسو فحسب، بل إنو واجب عليو 
لؤلجياؿ اآلتية أيًضا. إنو إذا أخذ كل منا نفسو إبصبلح جسمو ومداركو 
وأخبلقو، ونسج أبناؤان على ىذا ا١تنواؿ، كنا جديرين أبف نصل بفضل 

 ا١تكتسبة إُف مستوى قريب من الكماؿ.وراثة ما يرسخ من الصفات 

واآلف، وقد فرغنا من الكبلـ على الوراثة وآاثرىا، ومهمة الفرد 
؛ «البيئة»وا١تريب حيا٢تا، نرسل البحث إُف عامل آخر يف تكوين ا٠تُلق وىو 

 حىت نرى مبلغ أثرىا أيًضا، وما ىو واجبنا كأفراد ومربُت ٨توىا.

 البٗئٛ( 3-2) 

 )أ( تعسٖفّا 

ق ىذه الكلمة أبوسع معانيها على كل ما ٭تيط اب١ترء ويؤثر فيو  تطل
كثَتًا أو قليبًل، بطريق مباشر أو غَت مباشر، من يـو يكوف جنيًنا إُف أف 
ٯتوت، فا١تنزؿ وا١تدرسة والرفاؽ، والسياحات واألسفار، والتقاليد والنظم 
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ذلك و٨توه والقوانُت اليت ٮتضع ا١ترء ٢تا، واإلقليم الذي يعيش فيو، كل 
 من البيئة اليت ٢تا كبَت األثر يف تكوين اإلنساف.

 )ب( إٌٔاعّا 

إما طبيعية كالبلد الذي ٭تيا « بيئة»ىذه العوامل اليت تشملها كلمة 
فيو اإلنساف وما فيو من جباؿ وودايف وسهوؿ وُحُزوف وْتار وأهنار، كذلك 

 ة الطبيعية.ما ُقدِّر ٢تذا البلد من حرارة وبرودة، كل ىذا من البيئ

وىناؾ سائر العوامل األخرى؛ من البطن الذي احتواه، وا١تنزؿ الذي 
َدرَج فيو، واألسرة اليت نشأ فيها، ومعاىد التعليم اليت ُعنيت بتثقيفو، 
والرفاؽ الذين اصطفاىم لنفسو، كل ىذا و٨توه ما يسمى ابلبيئة 

 االجتماعية.

 البٗئٛ الطبٗعٗٛ

أخذ كل من النبااتت واٟتيواف شكبًل  للبيئة الطبيعية دخل كبَت يف
خاصِّا يناسب اإلقليم الذي نعيش فيو، ٧تد اٞتهات الباردة يتميز نباهتا 
ابلقصر والضُُّئولة، وحيواهنا بُسمك اٞتلد ووفرة الفراء، وّتانب ىذا 
نشاىد األشجار واٟتيواانت الضخمة يف اٞتهات اٟتارة، كما نعرؼ 

نفس ٮتالف ما للحيواانت الربية ْتيث للحيواانت ا١تائية جهازًا للت
 من ا١تاء واستنشاقو.« األكسجُت»يساعدىا على استخبلص 

وىناؾ َمَثل يكاد يلمسو كل منا يدلنا على فعل البيئة الطبيعية 
كالذرة أو القمح   -وأثرىا، ذلك ىو الفرؽ الكبَت بُت أي نوع من النبات 
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و، وبُت ىذا النبات نفسو يُزرع يف غَت الفصل ا٠تاص ب -أو القطن مثبًل 
 مىت ُزرع يف فصل زرعو ا١تعتاد.

وكما يكوف للبيئة الطبيعية أثر إ٬تايب يكوف ٢تا أثر سليب، فهي قد 
تساعد شيًئا من الصفات ا١توروثة الكامنة على الظهور، كما قد يكوف 
أثرىا تعطيل صفة من الصفات الفعلية بتفويتها الفرصة اليت كانت تظهرىا 

، أحد علماء النبات، دليل «٧تيلي»ولنا يف ٕتربة أجراىا األستاذ وتنميها. 
واضح على أتثَتىا اإل٬تايب، ذلك أنو أخذ فسائل صغَتة من نبااتت األلب 

فكرب حجمها عن أصلها، مث أخذ بعض ىذه « ميونخ»وغرسها يف 
النبااتت واستنبتها ّتباؿ األلب اثنية فتضاءلت شيًئا فشيًئا حىت عادت 

األوُف. كما ٧تد يف عمى ا٠تيل اليت ظلت األعواـ العديدة تعمل يف سَتهتا 
الظبلـ اب١تناجم دليبًل على أتثرىا السليب، فقد جاءىا ذلك من البيئة اليت 

 اضطرهتا إل٫تاؿ استخداـ حاسة اإلبصار فيها.

وأخَتًا، فالباحث ا١تدقق يف ٦تلكيَت النبات واٟتيواف يرى أثر البيئة 
٘تاًما، سواء أكاف ذلك األثر صغَتًا أـ كبَتًا؛ إذ قانوف  الطبيعية واضًحا

، ال يكاد يقبل «تعديل الكائن اٟتي نفسو حسب ما ٭تيط بو»البيئة وىو 
ىوادة وال استثناء، أو بتعبَت آخر: إف نصيب من يعصي ىذا القانوف ىو 

 السقوط صريًعا يف معركة اٟتياة.

 أثسِا يف اإلٌطاُ

قد نظران للوراثة وآاثرىا يف اإلنساف، أهنا العامل ورٔتا ٮُتيَّل إلينا، و 
الوحيد فيما يُػْرزَقو ا١ترء من صحة وسقم، وما يُػَقدر لو من قوة أو ضعف 
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يف الفكر، وما يشبُّ عليو من عادات وأخبلؽ؛ ال، ليس األمر كذلك، 
 فللبيئة أثر غَت قليل يف ىذا كلو.

سكاف آاثرًا ٥تتلفة، ىذا ابن خلدوف ٭تدثنا عن أتثَت األقاليم يف ال
إهنم أعدؿ أجساًما وألوااًن »ويقوؿ عن سكاف األقاليم ا١تعتدلة: 

مهد الرسالة ومبعث »و٢تذا كانت ىذه األقاليم كما يقوؿ:  (ٖٔ)،«وأخبلقًا
األنبياء، ذلك أف األنبياء والرسل إ٪تا ٮتتص هبم أكمل النوع اإلنساين يف 

ن سكاف األقاليم البعيدة عن أما غَت ىؤالء م (ٕٖ)،«خلقتهم وأخبلقهم
إهنم أبعد عن االعتداؿ يف ٚتيع »االعتداؿ فنراه يقوؿ عنهم: 

وأخبلقهم مع ذلك »كما نراه يتبع ىذا اٟتكم العاـ بقولو:   (ٖٖ)،«أحوا٢تم
 (ٖٗ) «يبة من أخبلؽ اٟتيواانت العجم.قر 

ولنا يف الفروؽ ا١تبلحظة بُت أىل مصر واٟتجاز والشاـ وفرنسا 
والعراؽ وا١تغرب ومن إليهم، وبُت السودانيُت واألحباش واألمم ا١تغولية 
ومن واالىم؛ دليل واضح على ما يقوؿ ابن خلدوف من أتثَت البيئة 
الطبيعية يف األجساـ والعقوؿ والعادات واألخبلؽ. ولننظر إُف أىل الببلد 

ٟتارة، ٧تد الكسل والتواكل وا٠تفة والطيش وعدـ االكًتاث، ونرى اليقظة ا
والتفكَت يف ا١تستقبل البعيد من الصفات الغالبة على سكاف األقاليم 
الباردة، والسبب يف ىذا أف اٟترارة تبعث على ا٠تموؿ وأف الربد يتطلب 

 حركة مستمرة يف كل آٍف.
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 البٗئٛ االجتىاعٗٛ ٔآثازِا

بيئة اجتماعية للطفل بطن أمو، حيث تتدرج بذرتو األوُف  )أ( أوؿ 
، يف ىذه ا١ترحلة ال  من نطفة إُف علقة مث إُف مضغة حىت تصَت خلًقا سوايِّ
يكوف اٞتنُت بنجوة من التأثَتات اليت تتناوؿ أمو. يقرر توماس ىوب، أحد 

ما  علماء اإل٧تليز يف القرف السابع عشر، أف ما نشأ عليو من اٞتنب مأاته
األسطوؿ اإلسباين يهدد  ٘تلَّك أمو وىي حامل بو من ا٠توؼ حينما كاف

 (ٖ٘) ببلدىم.

)ب( ٬تيء بعد ذلك دور ا١تنزؿ يف تكوين اإلنساف، وفيو يفهم  
الطفل العبلقات االجتماعية األوُف، فيعرؼ معٌت الطاعة للكبَت، والعطف 

أيخذ الطفل فيو على الصغَت، واحًتاـ رأي الغَت، ومعاونة الضعيف، كما 
 عن األسرة تقاليدىا وعاداهتا.

لسنا غالُت فيما نذكره عن أثر ا١تنزؿ يف الطفل، وما ينشأ عليو من 
عادات وِخبلٍؿ يكوف ٢تا األثر يف مستقبلو، فاألـ ىي ا١تنبع األوؿ الذي 

مصدر  » (ٖٙ)«:بستالوتزي»يشرب منو الوليد نَػَهبًل وَعَلبًل، وىي كما قاؿ 
 (ٖٚ)،«حة يتشكل هبا الطفل، فهي أوؿ معلم لو ٭تبو ويطيعوكل تربية صحي

إف أزمة ا١تمالك معقودة بنواصي »تلميذه:  (ٖٛ)«فروبل»وكما يقوؿ 
وكما يقوؿ شاعر  (ٜٖ)،«األمهات، ومستقبل الببلد رىن أبيدي النساء

 النيل:

 األـ مدرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة إذا أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػددهتا
 

 أعػػػػػػػددت شػػػػػػػعًبا طيػػػػػػػب األعػػػػػػػراؽ
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درسة، وىي اٟتلقة اليت تربط ا١تنزؿ ابلعاَف، )جػ( وبعد ىذا تكوف ا١ت 
فهي ٣تتمع صغَت يصح أف يكوف أ٪توذًجا ١تا بعده من اجملتمع العاـ. تقـو 
ا١تدرسة بدور ىاـ ال يقـو بو ا١تنزؿ يف تربية الناشئ أدبيِّا، ذلك أف العبلقة 

ا إُف بُت الطفل ووالديو يف ا١تنزؿ تقـو على احملبة والرٛتة، وىذا ما ٬تر كثَتً 
اإلغضاء عما يقًتفو الطفل من ٥تالفات خلقية، أما يف ا١تدرسة فا١تعامبلت 
ًرا يَػَرُه *  فيها تكوف حسب ما رٝتو هللا يف قولو: َفَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ
َوَمن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا يَػَرُه، فيها تبصَت الطفل ٔتا أيتيو و٤تاسبتو على  

يصدر منو، وبذلك يفهم معٌت ا١تسئولية، وٮتلص من كثَت من كل ما 
الصفات السيئة اليت قد تكوف علقت بو يف حياتو ا١تنزلية اليت للتسامح يف 

 ٣تاؿ كبَت.

كذلك ا١تدرسة ٤تل اجتماع كثَت من األوالد، واالجتماع ُمظهر 
السجااي، و٤تك األخبلؽ، وبذلك يقف ا١تريب على أخبلؽ كل طفل، 

لى هتذيب الشاذ وإ٪تاء الصاٌف منها. يضاؼ إُف ىذا ما يف فيعمل ع
االجتماع من تنشئة الطفل على كثَت من العادات واألخبلؽ الفاضلة، 
فاألانة واٟتلم، و٤تبة الغَت واحًتاـ حقوقو، والتعاوف وإنكار الذات وحسن 

كل ىذه الفضائل وما إليها ال سبيل إُف غرسها إال اب١تعاشرة … العشرة 
 ندماج يف اجملتمعات الرشيدة، ومنها معاىد التعليم.واال

)د( وللرفاؽ الذين يصطفيهم ا١ترء لعشرتو أثر ابلغ فيما يشب عليو  
من ميوؿ وعادات، وما يتخلق بو من شيم وِخبَلؿ، ومن ىنا قاؿ عبد هللا 

ما من شيء أدؿ على شيء، وال الدخاف على النار، »هنع هللا يضر:  -بن مسعود 



 51 

اعرؼ أخاؾ »ماء: كما قاؿ بعض اٟتك  (ٓٗ)،«حب على الصاحبمن الصا
 (ٔٗ)«.أبخيو قبلك

ا١ترء يف حاجة ماسة للصديق يف حاليو من اليسر أو العسر، فيجب 
أف يُػْعٌَت ابختيار الصديق الفاضل والرفيق الصاٌف، فإف من طرؽ ا١تُُروف 

ا١تعلم  كما يقوؿ أرسطو  (ٕٗ)على الفضيلة أف يعيش ا١ترء مع أانس أخيار،
األوؿ، ويعًتؼ بو من لو قلب أو ألقى السمع وىو شهيد. أما الرفاؽ 

مع عدـ »الذين َف يُرزقوا حظِّا من األخبلؽ الفاضلة والسجااي الكرٯتة فهم 
يفسد »ولذلك  (ٖٗ)،«ثباهتم يف ٤َتَبَّاهتم ال يتبادلوف إال سيئ اإلحساسات

رأي أرسطو أيًضا يف  ، وىذا«بعضهم بعًضا ٔتقدار ما يقلد بعضهم بعًضا
صداقة األشرار، وىو رأي حق تؤيده ا١تشاىدات، فإننا لن ٧تٍت العنب من 

 الشوؾ، وال الشهد من الصَّاب.

اًن  ىذا، ويكفي لبياف أثر الرفاؽ الذين يصاحبهم ا١ترء ويتخذىم ِخبلَّ
ى يََدْيِو ما قصو هللا علينا يف كتابو الكرًن؛ إذ يقوؿ: َويَػْوـَ يَػَعضُّ الظَّاَفُ َعلَ 

ْذ ُفبَلاًن  َتٍِت َفَْ َأٗتَِّ َتٍِت اٗتََّْذُت َمَع الرَُّسوِؿ َسِبيبًل * اَي َويْػَلىَت لَيػْ يَػُقوُؿ اَي لَيػْ
ْنَساِف  َخِليبًل * َلَقْد َأَضلٍَِّت َعِن الذِّْكِر بَػْعَد ِإْذ َجاَءين وََكاَف الشَّْيطَاُف ِلئْلِ

٠تَت وصديق السوء يف صديقو كما َخُذواًل. ونتبع ىذا ببياف أثر صديق ا
َمَثل اٞتليس الصاٌف واٞتليس السوء  »ذكره الرسوؿ اٟتكيم ، إذ يقوؿ: 

كمثل صاحب ا١تسك وكَت اٟتدَّاد؛ ال يعدمك من صاحب ا١تسك إما أف 
تشًتيو أو ٕتد ر٭تو، وكَت اٟتداد ٭ترؽ بدنك أو ثوبك أو ٕتد منو ر٭ًتا 

 «خبيثًا.
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دور ا٠تََياَلة والتمثيل، والتقاليد اليت ٭تيا )ىػ( وللصحف واجملبلت، و  
ا١ترء يف ظلها، واٟتكومة اليت تسوس أموره، والقوانُت اليت ٭ُتكم هبا، 
والنظم اليت ٮتضع ٢تا، وما يقـو بو من سياحات وأسفار، وسائر النواحي 
األخرى للبيئة االجتماعية؛ لكلٍّ من ذلك أثره وخطره يف تكوين عادات 

 قو، وذلك ما ال ٭تتاج لبياف.اإلنساف وأخبل

على أننا نود أف نبُت أف الناس ابلنسبة للتقاليد والعادات والنظم 
العامة اليت تواضعت عليها األمة، وتعدىا جزًءا من كياهنا االجتماعي، 
وتفديها ٢تذا بكل مرَٗتص وغاٍؿ؛ الناس ابلنسبة لتلك العادات والتقاليد 

 ثبلث طوائف: 

اد يف بعض ىذه التقاليد، فتخرج عليها وتثور ( طائفة ترى الفسٔ)
ضدىا، موطِّنة النفس على ٖتمل األذى يف ىذا السبيل حىت تصل ١تا تريد 
من إصبلح. ىؤالء ىم العباقرة الذين تفخر هبم األمم، وأصدؽ مثاؿ ٢تم 

 ملسو هيلع هللا ىلصالرسل واألنبياء، فقد كاف من الصعاب اليت اعًتضت الرسوؿ األعظم 
، وترديدىم دائًما قو٢تم: ِإانَّ َوَجْداَن آاَبَءاَن َعَلى ُأمٍَّة َوِإانَّ تقاليد قومو الضالَّة

 َعَلى آاَثرِِىْم ُمْقَتُدوَف.

( طائفة تنحط عن مستوى تلك التقاليد والنظم والعادات، فبل ٕ) 
ترعى ٢تا حرمة، وال تعًتؼ ٢تا بوجود، فهم يف نضاؿ معها يصيبوف منها 

اٟتضيض. وىؤالء ىم يف اٟتاالت ا١تتطرفة وتصيب منهم، حىت يهُووا إُف 
 اجملرموف.
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( ىااتف الطائفتاف ٫تا األقل عدًدا، وّتانبهم الطائفة األخرى، ٖ) 
وىم الذين ٮتضعوف لؤلمة وتقاليدىا، فبل يعدلوف منها إال ٔتقدار. وىؤالء 

 ىم العاديوف الذين يتكوَّف منهم معظم األمم والشعوب.

 الٕزاثٛشٌٛ بني البٗئٛ ٔاملٕا( ج)

غبل بعض العلماء وزعموا أف الوراثة ىي يد القدر، وأف ليس للبيئة 
أمامها من أثر يُذكر. كما غبل آخروف وقالوا: إف ما ُيشاَىد من تكمُّل يف 

 األخبلؽ ليس لو أسباب وراثية مطلًقا، وإف كل ذلك أثر البيئة.

ئ كل امر »الفيلسوؼ األ١تاين الذي يقوؿ: « شوبنهور»من األولُت 
يسَت بطبيعتو الذاتية الثابتة اليت ال تتحوَّر، وإف ما بو من طباع وغرائز  

ابلوراثة »، وغَته الذي يرى أنو «كامن يف نفسو كمواًن راسًخا ال يتحوَّؿ
يقدَّر على اإلنساف نوع نفسو من يـو والدتو، وهبا ُتصاغ أخبلقو، وهبا 

يساعد على رقي النوع  ُٖتدَّد بنيتو، وهبا يُعُتَّ مقدار عقلو، وأىم ما
اإلنساين ىو إصبلح الوراثة إبصبلح االنتخاب بُت الزوجُت، ومنع التوالد 

 «بُت من ال يصلحوف لئلنتاج طبيعيِّا أو خلقيِّا.

ىكذا ذىب ىؤالء، ورٔتا وجدوا يف األْتاث ا٠تاصة ابإلجراـ 
 ، مدير«ىكسوف»واجملرمُت ما يعضد ما ذىبوا إليو، فقد ُعٍِتَ الدكتور 

معهد األْتاث النفسية بشيكاغو، بفحص أحواؿ وظروؼ ٨تو أربعُت ألًفا 
من اجملرمُت، وكانت النتيجة أنو وصل إُف أف عوامل الوراثة أشد أثًرا من 
عوامل البيئة، فاإلجراـ يف رأيو شيء ٤تتم ١تن ُولد من أبوين ٣ترمُت، ال ١تن 
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داء الوبيل. ومن يعيش يف بيئة ٣ترمة، فكثَتًا ما ينجو ىذا من ذلك ال
اٟتاالت اليت ْتثها حالة طفل تبناه أحد أغنياء شيكاغو وعلَّمو التعليم 
العاِف وحاطو بكل صنوؼ الرعاية، ولكنو نشأ لصِّا كبَتًا رغم البيئة 
الفاضلة اليت نشأ فيها، وظهر أف الوراثة ىي صاحبة اليد يف ىذا ا١تصَت، 

 فقد كاف أبوه سكَتًا وأمو عاىًرا.

خروف أنصار البيئة فَتوف أف ما يشاىد من تكمُّل يف األخبلؽ أما اآل
ليست لو أسباب وراثية مطلًقا، وأف كل ذلك من أثر البيئة، ويف ذلك 

إف الطبيعة ال تكوِّف من عندىا أخبلقًا وغرائز، بل ما قد »يقوؿ أحدىم: 
وعليو يتعذر »، إُف أف يقوؿ: «يُكوَّف منها فهو طارئ عليها من الوالدة

وقد يشهد ٢تذا الفريق ٧تاح كثَت من ا١تربُت يف « اعتبارىا فطرية متوارثة.
اجتناب األخبلؽ القبيحة وغرس األخبلؽ الفاضلة يف حاالت كثَتة 

 نشاىدىا يف كل حُت.

والرأي اٟتق أف نقوؿ إبٚتاؿ: إف ٢تذين العاملُت األثر كلو يف تكوين 
ئز وا١تيوؿ واالستعدادات عادات اإلنساف وأخبلقو، فالوراثة ٘تده ابلغرا

ا١تختلفة، والبيئة ٘تيل بو لناحية ا٠تَت أو الشر ٔتا تتيحو لو من فرص 
ومناسبات، أما أف نوازف بينهما، فنعرؼ ابلدقة أثر كل منهما يف تكوين 
اإلنساف أدبيِّا وعقليِّا، فهذا مستحيل أو على األقل َف يصل إليو العلم 

 لآلف.

ـ على عوامل تكوين ا٠تلق يف اإلنساف، واآلف، وقد فرغنا من الكبل
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وبيػَّنَّا موقف ا١تريب حيا٢تا، ننتقل إُف ما يُعترب نتيجة طبيعية ١تا سبقو، وىو 
 طرؽ وأساليب تكوين األخبلؽ.

 األخالم تهَٕٖ أضالٗب( 4)

يقوؿ ابن خلدوف يف مقدمتو:إف أىل البدو أقرب إُف الشجاعة من 
ده ومألوفو ال ابن طبيعتو ومزاجو، اٟتضر، وأصلو أف اإلنساف ابن عوائ

ة، تنزؿ منزلة الطبيعة فالذي ألفو يف األحواؿ حىت صار ُخلًقا وَمَلكة وعاد
 (ٗٗ) واٞتبلة.

ويقوؿ الفيلسوؼ اإلسبلمي ا١تعروؼ أبو علي ابن سينا البخاري 
لو ى(:ٕٛٗ–ٖٓٚ) وٯتكن لئلنساف مىت َف يكن لو ُخلق حاصل أف ٭تصِّ

عن ُخلق حاصل جاز أف ينتقل إبرادتو عن  لنفسو، ومىت صدفت نفسو
ل بو اإلنساف لنفسو ا٠تلق ويكتسبو  ذلك إُف ضد ذلك ا٠تلق. والذي ٭تصِّ
مىت َف يكن لو خلق، أو ينقل نفسو عن خلق صدفت نفسو عنو؛ ىو 
العادة، وأعٍت ابلعادة تكرير فعل الشيء الواحد مرارًا كثَتة زمااًن طويبًل يف 

٠تلق اٞتميل إ٪تا ٭تصل عن العادة، وكذلك ا٠تلق أوقات متقاربة، فإف ا
 القبيح.

كما قدمنا، عند كبلمو « هتذيب األخبلؽ»ويقوؿ مسكويو يف كتابو 
على اٟتاؿ النفسية اليت تنقلب ُخلًقا:ومنها ما يكوف مستفاًدا ابلعادة 
والتدرب، ورٔتا كاف مبدؤه ابلروية والفكر، مث يستمر عليو أواًل فأواًل حىت 

 «العادة طبع اثٍف.»مَلكة وخلًقا، ويقوؿ علماء الًتبية: يصَت 
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من ذلك كلو نعلم ما للعادة من أثر يف تكوين األخبلؽ، اٟتسن منها 
والقبيح، فإف تعود العمل الطيب وأخذ النفس بو ٬تعلو يف النهاية خلًقا 

ه خلًقا سيًئا.  حسًنا، كذلك تعود العمل القبيح، ومزاولتو كثَتًا يصَتِّ

اآلف موضع الكبلـ عن العادات وتكوهنا وخطرىا، فموضع وليس 
ذلك عند الكبلـ على السلوؾ، وإ٪تا الكبلـ ىنا عن األساليب اليت 
يسلكها ا١تربوف يف تكوين األخبلؽ، ومبلغ صبلحية كل منها، بعد أف 

 عرفنا قيمة العادة يف ىذا التكوين.

 زغادٔاإل الٕعظ( ١-4) 

خبلؽ الفاضلة تكوف ابلوعظ يرى بعض ا١تربُت أف تربية األ
واإلرشاد، وتفهيم ا١تريب حقيقة الفضيلة حىت يُػْغرى هبا، وحقيقة الرذيلة 

 وسوء مغبتها حىت ينأى بنفسو عنها.

وىذه الوسيلة وإف صلحت وقومت من نفس من أييت الرذيلة غَت 
عاَف، ال ٯتكن أف تكوف الوسيلة الناجعة؛ ألف يف كثرة الكبلـ عن الرذيلة 

األطفاؿ تنبيًها ٢تم إُف ما كانوا عنو غافلُت يف كثَت من األحواؿ، ودفًعا  أماـ
وأحب شيء إُف اإلنساف ما »٢تم لتجربة ىذا الذي ينهوف عنو داًئما، 

، كما أف كثرة اٟتث على الفضيلة حرية أبف ٕتعل من كثَت من «ُمنعا
إُف ما يف األطفاؿ مرائُت يتظاىروف ابلتأثر ابلنصح والعمل ٔتقتضاه، ىذا 

 تكرار اإلرشاد من تضييع أثره ألف كل مكرر ٦تلوؿ.
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 ٔالتكمٗد الكدٔٚ( 4-2) 

ا١تريب ىو ا١تََثل األعلى للطفل، قصاراه أف يًتسم عاداتو ويتخلق 
أبخبلقو؛ ولذلك تنطبع أخبلؽ الطفل غالًبا على غرار أخبلؽ والده 

من األخبلؽ   ومربيو، إف خَتًا فخَت وإف شرِّا فشر؛ ألف األخبلؽ تسرؽ
 كما يقولوف.

من ىذا يكوف من طرؽ تكوين األخبلؽ الطيبة العناية أبف يكوف 
الوالد وا١تريب قدوة حسنة طيبة، يف نفسو وعاداتو وأخبلقو وسائر أعمالو، 
للطفل الذي يقـو على تربيتو، وخاصة أدواره األوُف؛ ألف ا١تؤثرات 

فجر حياتو تبلزمو مدى  ا١تختلفة اليت تساعد على تكوين أخبلؽ الطفل يف
اٟتياة، وذلك مصداؽ ما يقاؿ: إ٪تا يدؿ على الرجل الطفل، كما يدؿ 

 على النهار الصبح.

ويف أثر القدوة الصاٟتة يف تكوين األخبلؽ الطيبة يقوؿ أحد 
من رمى إُف النبوغ يف التصوير ٞتأ إُف أبدع الصور »الُكتاب األوروبيُت: 

عيدة فليخًت خَت من يقتدي هبم، وليكدَّ فأخذ عنها، كذلك من راـ حياة س
كما يقوؿ آخر من ىؤالء الُكتاب   (٘ٗ)،«حىت يكوف قد ساواىم أو شآىم

أرى كثرة ما يقاؿ يف الًتبية وكأين »٤تداًث عن أثر القدوة يف تربيتو أيًضا: 
ابلباحثُت فيها وقد أغفلوا القدوة وىي كل شيء، أال إف أجلَّ ما لقيت من 

قتداء إبخويت، وقد كاف االعتماد على النفس واالستقبلؿ الًتبية يف اال
حذوىم حىت  اٟتق سائَدين يف كل فرد من أفراد أىل بييت، فما زلت أحذو
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 (ٙٗ) «اكتسبت ىذه ا٠تصاؿ.

، إنو:تقضي «األخبلؽ»وحقيقة، كما يقوؿ صمويل ٝتيلز يف كتابو 
َتًا يف دور سنة هللا يف خلقو أف تكوف العوامل يف تكوين ا٠تلق أشد أتث

النمو، حىت إذا طاؿ عليها األمد وتوالت السنوف انقلب االقتداء ابلناس 
عادة ترسخ شيًئا فشيًئا حىت تصَت طبيعة تتمكن من ا١ترء وتستوِف عليو 

 (ٚٗ) حكمها وٮتضع لسلطاهنا غَت شاعر.بقوهتا، فينزؿ على 

لكن القدوة ال تكوف من الوسائل الناجحة يف تكوين فاضل 
عن  -ؽ إذا ظل الطفل يعمل يف رجولتو كما كاف يعمل يف طفولتو األخبل

مثل ىذه األعماؿ ليست ٢تا قيمة من  -٤تاكاة ٤تضة وتقليد صرؼ 
الوجهة ا٠تلقية، بل إف ا١تراد من إشادتنا بفضل القوة الصاٟتة وأثرىا 
الكبَت ىو أف ىذه األعماؿ اليت أيتيها ا١ترء يف أدوار حياتو األوُف بباعث 

اء القدوة والتأثر تصبح عادة لو، فيأتيها مىت كرب وىو مدرؾ ٢تا ٦تيٌز إ٭ت
 خَتىا وشرىا.

وخبلصة القوؿ: إنو ابلقدوة والوعظ واإلرشاد اٟتكيم، وقص سَت  
كثَت من أبطاؿ التاريخ، كعمر بن ا٠تطاب وما ُعرؼ بو من شجاعة اندرة 

ال يستثٍت فيو أبت عليو أف يتسلل لواًذا مهاجًرا للمدينة، وعدؿ شامل 
أحًدا، ومثل حامت طيئ يف بذلو وكرمو الذي سار مع الريح، وانبليوف 

هبذه الوسائل  –بوانبرت الذي َف يعرؼ العجز وال ا١تستحيل يف حياتو 
٣تتمعة يستطيع ا١تريب أف يغرس يف الطفل ما يشاء من عادات طيبة، وأف 
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 يكوِّف أخبلقو تكويًنا فاضبًل كما يريد.

 ِٕاوؼ

 .ٕ٘ذيب األخبلؽ، صهت (ٔ)

 .ٜٖص ٖاإلحياء، ج (ٕ)

 .ٖٔهتذيب األخبلؽ، نشر جرجس عوض، ص (ٖ)

 .ٕ٘ا١ترجع السابق، ص (ٗ)

ؽ.ـ(، الذي أسس مذىب ٕٗٙ–ٖٖٙىو الفيلسوؼ اليوانين ا١تعروؼ ) (٘)
 الرواقيُت.

 .ٕ٘هتذيب األخبلؽ، ص (ٙ)

 .ٜ٘ص ٕالبخاري، طبع بوالؽ، ج (ٚ)

 .ٗ٘ص ٖاإلحياء، ج (ٛ)

 .ٜ٘ٔص (ٜ)

، وىي الرسالة اليت «الوراثة والبيئة وأثر٫تا يف الًتبية»ىذا البحث مقتبس من  (ٓٔ)
 نلت هبا شهادة التخصص يف التاريخ واألخبلؽ والًتبية وعلم النفس.

 .ٙ، لؤلستاذ األبياري، ص«الوراثة وٖتسُت النسل» (ٔٔ)

 بعث حوؿ (، ساح يفٕٛٛٔ–ٜٓٛٔىو العاَف الطبيعي اإل٧تليزي ا١تعروؼ ) (ٕٔ)
األرض ٜتس سنُت تقريًبا أنفقها يف البحث الطبيعي، وظل يبحث مسألة 

 .ٜ٘ٛٔسنة « أصل األنواع»التحوؿ مدة أحد وعشرين عاًما، مث نشر كتابو 
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(، ومن العلماء الظاىرين يف علمي ٜٗٔٔ–ٖٗٛٔىو أحد الباحثُت األ١تاف ) (ٖٔ)
 قيمة.التشريح واٟتياة، ولو فيهما مؤلفات تعترب مراجع 

 .ٜٔفلسفة النشوء واالرتقاء، ص (ٗٔ)

 .ٖٔٔ-ٕٔٔالسابق ذكره، ص« الوراثة وٖتسُت النسل»ويُرجع يف ىذا إُف  (٘ٔ)

 .ٜٓا١ترجع السابق، ص (ٙٔ)

 .ٔٗٔ، ٖٔٔص (ٚٔ)

 .ٜٕٖص ٕاتريخ الًتبية، لؤلستاذ مصطفى أمُت، ج (ٛٔ)

 .ٖ٘ص ٕاإلحياء، ج (ٜٔ)

 .ٖٖٗص ٕاتريخ الًتبية، ج (ٕٓ)

(، صاحب النظرية ا١تعروفة ٗٛٛٔ–ٕٕٛٔو القسيس جر٬تور مندؿ )ى (ٕٔ)
ابٝتو اليت أصبحت قانواًن، وقد اىتدى ٢تا بعد ٕتارب أوصلها بعضهم إُف عشرة 

 آالؼ ٕتربة. وقد أخذت ىذه النظرية حظِّا كبَتًا من عناية العلماء هبا.

 Morganأمكن للعاَف األمريكي ا١تعاصر توماس مورجاف  (ٕٕ)

من الصفات اليت تكمن مث تظهر يف « مندؿ»ؤيد علميِّا أبْتاثو ما ذىب إليو ي (أف)
نظرية  ٕٜ٘ٔبعض األجياؿ بنظاـ خاص، وىذا العاَف ىو الذي وضع عاـ 

 الوراثة يف وضعها األخَت الصحيح.

 .ٕٜ، ترٚتة األستاذ مظهر، ص«أصل األنواع»كتاب   (ٖٕ)

 .ٜٗا١ترجع نفسو، ص (ٕٗ)
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تقدـ »، ففي األوؿ مقاؿ قيم عن ٣تلة ٕٜٔمايو سنة مارس و « مقتطف» (ٕ٘)
 اإل٧تليزية أيًضا.« نيتشر»اإل٧تليزية، ويف الثاين مقاؿ ٦تتع عن ٣تلة « العلم

مة  (ٕٙ) ـ(، ُعرؼ أبْتاثو القيِّمة يف علم النفس، ٜٙٔٔ–ٜٖٛٔ) Ripotىو العبلَّ
يخ النزعة وخاصة ما يتعلق منها ابلوراثة، حىت كاف مرجًعا يف ىذا العلم، وش

 التجريبية اٟتديثة.

، كاف ٓٙٛٔ–ٛٛٚٔىو أحد فبلسفة األ١تاف ) (ٕٚ) (، ومؤسس فلسفة التشاـؤ
يرى أف ىذا العاَف شر ما ٯتكن أف يكوف، وأف آالمو تفوؽ لذائذه، وأف السعادة 

 إ٪تا تكوف ابلزىد وقمع الشهوات وابٟتياة الفكرية.

(، كاف من ٜٓٓٔ–١ٔٛٗٗتشهور )ىو فردريك نيتشو، الفيلسوؼ األ١تاين ا (ٕٛ)
األدابء الذين كتبوا كثَتًا يف األخبلؽ، ومن ا١تؤمنُت ٔتذىب النشوء واالرتقاء، 
وا١تثل األعلى عنده لئلنساف، شخص لو اٟترية التامة يف الكفاح ليبقى، وال 

 يعرؼ للشفقة معٌت.

 .ٖٙ٘فلسفة النشوء واالرتقاء، ص (ٜٕ)

 السابق نفسو. (ٖٓ)

، يف بياف أتثَت ا٢تواء يف ألواف البشر والكثَت من ٖٜ، ٕٜ، صا١تقدمة (ٖٔ)
 أحوا٢تم.

 السابق نفسو. (ٕٖ)

 السابق نفسو. (ٖٖ)

 السابق نفسو. (ٖٗ)

 .٘ٓٔالغرائز، لؤلستاذ الغمراوي بك، ص (ٖ٘)
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ـ(، يعد من أعظم أئمة الًتبية ٖٚٛٔ–ٙٗٚٔىو يوحنا ىنري بستالوتزي ) (ٖٙ)
 ا١تصلحُت.

 .ٖٚة وفن التدريس، لؤلستاذ أمُت قنديل، صأصوؿ الًتبي (ٖٚ)

ـ(، أحد أئمة الًتبية األ١تاف، ومؤسس ٕ٘ٛٔ–ٕٛٚٔىو فردريك فروبل ) (ٖٛ)
 رايض األطفاؿ ا١تعروفة.

 .ٖٗ٘اتريخ الًتبية، لؤلستاذ مصطفى أمُت، ص (ٜٖ)

 .ٗٓٔأدب الدنيا والدين، للبصري، ص (ٓٗ)

 السابق نفسو. (ٔٗ)

 .ٕٖٔص ٕ، ترٚتة لطفي السيد ابشا، جعلم األخبلؽ، ألرسطو (ٕٗ)

 .ٕٖٗنفسو ص (ٖٗ)

 .ٔٗٔص (ٗٗ)

(، ترٚتة ٜٗٓٔ–ٕٔٛٔ، لصمويل ٝتيلز اإل٧تليزي )«األخبلؽ»كتاب   (٘ٗ)
 .ٜٚاألستاذ دمحم الصادؽ حسُت، ص

 .ٔٛا١ترجع نفسو، ص (ٙٗ)

 .ٔٛا١ترجع السابق،  (ٚٗ)
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  املبحح اخلاوظ

 الطمٕك، املكصد، الباعح

 الطمٕك( ١) 

 تعسٖفْ، عالقتْ باخلمل

 تعسٖفْ( ١-١) 

يقاؿ يف اللغة: سلك أي دخل، ومنو قولو تعاُف: َما َسَلَكُكْم يف 
َسَقَر، وسلكت الطريق سلوًكا من ابب قعد ذىبت فيو، وبنوع من التجوز 

يكوف ىذا ا١تعٌت الثاين قريًبا  -وىو اعتبار األخبلقية طريًقا ُيسار فيها  -
يف كتابو « سبنسر»، فقد عرفو «كلمة السلوؾل »للمعٌت األخبلقي 

، «٣تموعة األعماؿ اٟتيوانية ا١تتجهة ٨تو غاية»أبنو « مبادئ األخبلؽ»
وعلى ىذا يشمل ٚتيع أعماؿ اٟتيواف واإلنساف؛ اإلرادية اليت ٢تا غاية 
يقصدىا الفاعل، وغَت اإلرادية اليت وإف صح أف يقاؿ عنها إف ٢تا غاية إال 

 ة من الفاعل مطلًقا.أهنا غَت مقصود

مة  يف كتابو « ماكنزي»وىذا التعريف العاـ كاف موضع نقد العبلَّ
؛ ألنو يرى ْتق أف اٟتيواف مسوؽ دائًما بغرائزه وشهواتو، ال «األخبلؽ»

يقصد غاية من أفعالو بل ال يفكر يف غاية منها، وليس ا١تراد من ىذا نفي 
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اد أنو وإف كاف ٢تذه األفعاؿ غاية الغاية عن أفعاؿ اٟتيواف الغريزية، بل ا١تر 
تعود على اٟتيواف كنفع ينالو أو ضرر يدفع عنو، إال أف تلك الغاايت ال 

 يشعر هبا اٟتيواف وال يفكر يف شيء منها.

وكذلك أعماؿ ا١ترء غَت اإلرادية ال تُعترب سلوًكا لو ٠تروجها عن 
اإلرادية، فهي نطاؽ تفكَته وإرادتو. َف يبَق بعد ىذا إال أعماؿ اإلنساف 

اليت يصح أف ُتسمى يف علم األخبلؽ سلوًكا يوصف مرة ابُٟتسن وأخرى 
أنو أعماؿ ا١ترء اإلرادية ا١تتجهة ب »ابلقبح، وإذف، فلنا أف نعرؼ السلوؾ 

كقوؿ الصدؽ والكذب، وأعماؿ الشجاعة « ٨تو غاية معينة مقصودة
 واٞتنب، والكـر والبخل، و٨توىا.

دليلو ورمزه وعنوانو؛ ألف ا٠تلق إذا كاف والسلوؾ مظهر ا٠تلق، و 
حالة للنفس داعية ٢تا إُف أفعا٢تا، أي حالة نفسية ابطنية، فإف السلوؾ ىو 

 األفعاؿ اليت تصدر عن ىذه اٟتالة الراسخة الكامنة يف النفس.

 باخلمل عالقتْ( 2-١)

من ذلك يتضح أف عبلقة السلوؾ اب٠تلق ىي عبلقة الداؿ اب١تدلوؿ، 
السلوؾ حسًنا دؿ ذلك على خلق حسن، وإف كاف سيًئا دؿ فإذا كاف 

على خلق قبيح، ومن ىذا التبلـز بينهما نستطيع أف نتنبأ غالًبا أبعماؿ 
ا١ترء مىت علمنا خلقو، كما نستطيع أف نعرؼ أخبلقو من أعمالو، فإذا 
تكونت ٚتاعة من ٤تيب ا٠تَت ٞتمع التربعات ١تنكويب ا١تبلراي أبعلى 

من السهل أف نتعجل القوؿ أبف فبلاًن سيسارع للتربع بقدر  الصعيد، يكوف
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طاقتو، وأف فبلاًن سيقبض يده فبل ينزؿ عن فلس واحد ٦تا حباه هللا بو من 
غٌت واسع عريض، نستطيع أف نتعجل القوؿ هبذا ١تا نعلمو من ٗتلق األوؿ 
ٓتلق الكـر الذي يدعو للبذؿ عند دواعيو، وٗتلق اآلخر ٓتلق البخل 

 ٬تعلو يشح ابلقليل مع توفر دواعي الكـر واٞتود. الذي

ولسنا نريد من تقريران أف بُت ا٠تلق والسلوؾ عبلقة الداؿ اب١تدلوؿ، 
أف نقوؿ: إف سلوؾ اإلنساف يتوقف على خلقو فحسب، فالواقع أف 
السلوؾ يتوقف أيًضا على الظروؼ وا١تبلبسات اليت ٖتيط ابإلنساف، من 

، وصيت أو ٜتوؿ، وغٌت أو فقر، و٨تو صحة أو مرض، وجاه أو ضعة
ذلك من األحواؿ ا١تختلفة، أال ترى أف اللص ٬تد من ظبلـ الليل وىدوئو 
عواًن لو على أعماؿ التلصص والسرقة، بينما ىذه اٟتالة نفسها تدفع 
 الفيلسوؼ أو ا١تخًتع مثبًل للتفكَت فيما يعود اب٠تَت على اإلنسانية ٚتعاء!

اإلنسانية ا١تعذبة إذا زار ملجأ لليتامى أو  كم منا من يتأَف ١تنظر
مستشفى قصر العيٍت، وشاىد بنفسو ما يلقاه اليتيم من ذؿ وىواف، وما 
٭تسو ا١تريض الذي استعصى داؤه من َوَصب وعذاب، فيعـز عزًما ال رجعة 
فيو أف يتربع ّتزء من دخلو كل شهر رغبة يف ٗتفيف بؤس ىؤالء ا١تنكوبُت، 

لو ومضى شهر فآخر، وغاب عن عينيو منظر أولئك حىت إذا رجع ١تنز 
البائسُت، نسي بؤسهم وأمراضهم وَف ٬تد بعُد ما يدفعو للنزوؿ عن شيء 

 من ثروتو ٢تم!
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 ٔتطٕزٓ ٌػأتْ( 3-١) 

لقد تدرج السلوؾ اإلنساين يف مدارج ٥تتلفة، كاف ا١ترء يف عهده 
ؽ هبا الطفل األوؿ ا٢تمجي ينساؽ بغرائزه يف أعمالو وسلوكو كما ينسا

دائًما، مث تدرج بو الزمن فصار سلوكو يتشكل حسب عرؼ القبيلة اليت 
يعيش فيها؛ يفعل ما وافقو ويذر ما خالفو، وجرى على ذلك حىت صارت 
تلك األفعاؿ اليت يقـو هبا عن تقليد و٤تاكاة، متأثًرا بعرؼ القبيلة 

شخصيتو وتقاليدىا، عادة لو أيتيها دوف نظر لنفسو كفرد مستقل لو 
ا٠تاصة، بل كجزء ال يتجزأ من قبيلتو، يعمل ما يتفق ومصلحتها وخَتىا 

 ولو ضحى يف ذلك بنفسو.

وعرؼ القبيلة ا٠تاص ال يبقى على حالة واحدة، بل يتغَت ويزيد 
وينقص بسبب اتصاؿ القبائل ببعضها يف أايـ السلم واٟترب، للتجارة 

االتصاؿ، فتأخذ كل قبيلة وتبادؿ ا١تنافع وغَت ذلك من أسباب التعارؼ و 
من تقاليد األخرى ما يروقها ويتفق مع ظروفها وحاجتها، ومن أجل ىذا 
يعم العرؼ شيًئا فشيًئا بتطبيقو على غَت قبيلة واحدة، إُف أف أيخذ بعض 
ذوي العقوؿ ا١تفكرة يف ىذه القبائل يف ْتث الفروؽ بُت تقاليدىا وعاداهتا 

ذيبها إذا دعت اٟتاؿ واٟتاجة؛ ليكوف ا١تختلفة، واختيار أفضلها بعد هت
عرفًا عامِّا ٢تذه القبائل كلها، وبذلك أيخذ ىذا النوع من العرؼ العاـ 

 صيغة القانوف.

٬تيء بعد ذلك دور القانوف الذي يرتكن على كثَت من العرؼ 
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والتقاليد، فيخضع لو اإلنساف يف سلوكو وأعمالو كما كاف ٮتضع للعرؼ. 
عرؼ ترجع إُف العمل ٟتماية اجملتمع من الفوضى بسنِّ ونشأة القانوف عن ال

عقوابت رادعة للمجرمُت، وكانت ىذه العقوابت عرفية أوؿ األمر، مث 
أخذت شكل القانوف وصيغتو حُت أصبحت عامة تطبَّق يف ٚتيع األحواؿ، 

 وعلى القبائل اجملتمعة اليت تعيش كأمة واحدة.

 الدور األخَت الذي أصبح وأخَتًا، وصل اإلنساف ابلرقي الفكري إُف
يسَت فيو على حسب ما يوحي بو إليو البحث والنظر السليم، غَت مقيَّد 
يف أعمالو ابلعرؼ وال ابلقانوف، بل يسًتشد فيو ابلقاعدة وا١تبدأ النظري 

، الذي يرى ا٠تَت ا١تطلق يف ٖتققو. على أنو ليس «ا١تثل األعلى»ا١تثاِف 
ىا يف السلوؾ يف األدوار األخَتة، بل الغرض معٌت ىذا أف الغرائز زاؿ أتثَت 

أف نقوؿ: إف اإلنساف يف الدور األوؿ كاف يسَت تقريًبا طبق ميولو الغريزية 
وحدىا، فأصبح بعده يعيش بغرائزه وعقلو وتفكَته، ذلك أبف الغرائز ال 
يزاؿ ٢تا أثرىا يف سلوؾ ا١ترء دائًما، ولعل من أبرزىا أثًرا غريزة احملاكاة 

 ليد.والتق

من ذلك نرى أف سلوؾ اإلنساف يتأثر بعوامل ٥تتلفة، منها الغرائز 
اليت يُولد مزوًدا هبا وهتيمن عليو يف أايمو األوُف، والعادات اليت ينشأ عليها 

 متأثًرا ابلعرؼ حيًنا وابلقانوف حيًنا آخر.

والغريزة والعادة أىم مصادر السلوؾ النفسية اليت ينبع منها واليت 
، وال بد للمريب األخبلقي من دراسة ىذه «أسس السلوؾ»وعها ُيسمى ٣تم
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األسس حىت يتسٌت لو استئصاؿ ما يريد من أخبلؽ قبيحة، وتثبيت ما 
٬تب من أخبلؽ طيبة، فإنك مهما أٟتحت على امرئ بًتؾ اٟتقد واٟتسد 
مثبًل، وأمرتو بذلك مرارًا من غَت التفات منك ٟتالتو النفسية اليت تصدر 

ف الرذيلتاف، ما كاف لقولك وإٟتاحك من أثر، إ٪تا سبيل الفائدة عنها ىاات
ىو أف تتعرؼ أواًل السبب الداخلي النفسي الذي من أجلو ٭تقد و٭تسد، 

 مث معاٞتتو ٔتا ٬تب اثنًيا.

أىم أسس السلوؾ وينابيع  -كما قدمنا   -و١تا كانت الغريزة والعادة 
 ما:األخبلؽ، انسب أف نذكر كلمة قصَتة عن كل منه

( الغرائز قوى فطرية أودعها هللا جسم اإلنساف، فتدفعو إُف ٔ) 
احملافظة على بقائو وبقاء سبللتو، من غَت سابق تفكَت يف ىذه الغاايت أو 

ل إليها من أعماؿ.  تدريب على ما يوصِّ

، فأعماؿ السعي  وىي أساس كثَت من األعماؿ اليت أنتيها كل يـو
من األخطار، واألَثَرة وحب النفس وما للقوت، واألكل والشرب، والفرار 

إليها، مردىا عند التحليل إُف غريزة احملافظة على البقاء أو غريزة حب 
الذات. كما أف غريزة حفظ النوع، أو بقاء السبللة، منبع لسلوؾ ا١ترء 
أيًضا وخاصة أايـ الشباب؛ من جد يف الدرس، وعمل على نيل الدرجات 

وْتث عن شريكة ٟتياتو، وميل إُف االدخار العلمية وا١تراكز السامية، 
واإلثراء ليضمن ىناءة أوالده، إُف غَت ذلك من األعماؿ اليت ٕتيء تلبية 

 لداعي ىذه الغريزة.
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وإذا كانت الغرائز هبذه ا١تثابة يف تكوين األخبلؽ، فمن الواجب 
ب العناية هبا وعدـ إ٫تا٢تا وتركها على طبيعتها، بل ٬تب أف تُرَبَّ وهُتذَّ 

وذلك بتشجيعها إذا بعثت على عمل طيب، واٟتد منها بل وَكْبتها يف 
 اٟتاالت األخرى.

( وإذا تكرر عمل من األعماؿ حىت أصبح من السهل على ا١ترء ٕ)
إتيانو، ُٝتي عادة، فالفرؽ بينها وبُت الغريزة أف ىذه قوة طبيعية ُٗتلق مع 

العادة فُتكتسب  ا١ترء، مث تنمو أو تضعف حسب الظروؼ واألحواؿ. أما
اكتسااًب، ومن أجل ذلك نرى أف الغرائز شائعة بيننا ٚتيًعا، بينما لكل منا 

 عاداتو ا٠تاصة اليت كسبها لنفسو.

ومنشأ العادة ا١تيل إُف عمل معُت، مث إجابة ىذا ا١تيل إبصدار العمل 
ا١ترغوب، مع تكرار ذلك كلو تكرارًا كافًيا ٞتعلو يصدر بسهولة، وذلك أف  

مل يؤثر يف األعصاب وأيخذ فيها ٣ترى خاصِّا، وبتكرار العمل كل ع
الواحد يعمق األثر الذي اختطو يف األعصاب و٘تيل النفس لئلتياف بو، 
وتراتح األعصاب لو التفاقو مع الشكل الذي تشكلت بو، وىكذا حىت 
يصَت العمل مألوفًا للنفس معتاًدا ٢تا، هتش لعملو ويصدر عنها بسهولة 

 ثر فيو للتكلف، فيصبح عادة فخلًقا.ويسر ال أ

ومن ىذا يتضح أف من أىم خصائص العادة تسهيل العمل ا١تعتاد، 
ومن أوضح ا١تثل لذلك ا١تشي والكبلـ، فكل منهما يف أوؿ األمر شاؽ 
على الطفل غاية ا١تشقة، وال يزاؿ الطفل يتمرف عليو حىت يصَت أمًرا 
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 معتاًدا سهبًل ال كلفة فيو.

يف تتكوف عادة من العادات الطيبة، أمكن أف نعرؼ  وإذا عرفنا ك
كيف نتخلص من عادة رديئة، وذلك يكوف بعدـ الًتحيب اب١تيل غَت 

 -حىت ولو كاف شديًدا قوايِّ  -ا١ترغوب فيو، وعدـ إجابة ىذا ا١تيل 
 إبصدار العمل، وبذلك ٘توت ىذه العادة إب٫تا٢تا.

وف من ا٠تَت للمرء ىذا من وجهة الًتبية واألخبلؽ، وإال فقد يك
الذي يعرؼ من نفسو مضاء العزٯتة، إذا أراد أف يًتؾ عادة مذمومة، أف 
يتخلى عنها مرة واحدة، مث يتحمل مشقة ذلك مدة من الزمن ٤تدودة 

أما «. إ٪تا الصرب عند الصدمة األوُف»تنتهي ابلتحرر منها، ويف اٟتديث: 
لرأي أف أيخذ نفسو من ٮتاؼ ا٠تََور يف العزٯتة، فمن البصر وسداد ا

ابلتدريج، حىت ال يؤدي ضعف عزٯتتو عن إنفاذ ما ليس يف مقدوره إُف 
 توىينها وإضعافها عن إتياف السهل من األمور.

حـر ا٠تمر  -جلت قدرتو وحكمتو  -وىذا ىو السر يف أف هللا 
 على ثبلث مراتب، وَف ٭ترمها مرة واحدة.

 املكصد( 2) 

 تعسٖفْ( ١-2) 

غة: ا١تطلوب، قصدت الشيء ولو وإليو قصًدا من ابب ا١تقصد يف الل
القصد: «: القاموس»ضرب: طلبتو بعينو، وإليو قصدي ومقصدي. ويف 
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، فالقصد  ، «٣ترد إتاه النفس ٨تو أمر من األمور»استقامة الطريق واألَّـِ
، وىو ما نُػْعٌَت «كل ما تتجو إرادة اإلنساف لتحصيلو»أما ا١تقصد فهو 
ف؛ ألنو متعلق اٟتكم ا٠تلقي، فيوصف آاًن ابٟتسن وآاًن ابلكبلـ عنو اآل

 ابلقبح.

هبذا التعريف يشمل ا١تقصد نتائج أعمالنا وإف كاف بعضها غَت 
مرغوب فيو، أو غَت متيقَّن الوقوع، فقائد الغواصة مثبًل إذا أمر إبطبلؽ 
 قذائفها على ابخرة لؤلعداء فدمرهتا وأغرقت رابهنا وْتارهتا، يكوف مسئواًل 

أخبلقيِّا عن ىذا العمل، وليس لو أف يتعلل أبنو َف يكن يرغب ىبلؾ 
البحارة بل كاف ابعثو إضعاؼ العدو، فحسبو أف ذلك كاف لو مقصًدا 

 إتهت إليو إرادتو.

لكن ىذا التعريف ال يتناوؿ الظواىر الكونية اليت تقع وفق القوانُت 
، فاتصاؿ النار بدار الطبيعية، وال دخل إلرادة اإلنساف وال لقصده فيها

فبلف وإحراقها ليس من متعلق األحكاـ ا٠تلقية، فهو وإف صح وصفو 
ابلضُّرِّ ابلنسبة لنتيجتو، ال يصح وصفو ابلقبح ألف إرادة ا١ترء َف تتجو إليو. 
أما لو تعمد شخص وضع النار يف ىذه الدار، فإنو يكوف مسئواًل أخبلقيِّا، 

 دتو تداخلت فكاف اإلحراؽ مقصوًدا.ويوصف عملو ابلشّرِيَّة؛ ألف إرا

 أقطاوْ( 2-2) 

من األمثلة اليت سنذكرىا نعلم أف ا١تقصد ينقسم إُف أقساـ متعددة، 
 تبًعا العتبارات ٥تتلفة:
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، فإف العمل الذي أيتيو ا١ترء قد «يكوف خارجيِّا وداخليِّا»أواًل:  
لية ىي اليت تكوف لو نتيجة خارجية ال يلقي ٢تا اباًل، وأخرى وجدانية داخ

فعل الفعل ألجلها، وذلك كالذي أنقذ اٟتجاج مرة من الغرؽ، فلما لِيم يف 
إ٧تائو وعدـ تركو للموت فيسًتيح الناس من شره، قاؿ: أردت أف أحوؿ 
بينو وبُت ا١توت شهيًدا! فإ٧تاؤه مقصد خارجي ظاىري، واٟتيلولة بينو وبُت 

و، مقصد داخلي ميتة الشهداء، وىو ما يرضي نفس ا١تنقذ ووجدان
وجداين. ومثل ذلك أيًضا الرجل يتصدؽ على فقَت يعذبو اٞتوع ٔتا يدفع 
عنو غائلتو، يقصد من ذلك أف يبعد عن نفسو األَف برؤيتو ابئًسا مسكيًنا 
يعضو اٞتوع بنابو، فهذا مقصد داخلي وجداين، وّتانبو آخر خارجي، ىو 

 شبع الفقَت ورد عادية اٞتوع عنو.

، كما لو شوىد ٣تـر أثيم يطلق النار على «قريًبا وبعيًدا يكوف»اثنًيا: 
رجل بريء من اثنُت أحد٫تا قريب اجملـر واآلخر وِف ا١تقتوؿ، وحُت 
استجواهبما من رجاؿ القضاء أنكرا أف يكوان شاىدا القاتل أو عرفاه. فكل 
منهما قصد ٗتليصو من احملاكمة، وىذا مقصد قريب ٖتقًقا، إال أف لوِف 

ؿ مقصًدا آخر بعيًدا ىو ٘تكنو من أخذ أثره بنفسو منو، ففي ذلك ا١تقتو 
وحده يف رأيو إرواء عاطفة االنتقاـ. و٨تو ىذا لو رأينا قاتبًل يساؽ لساحة 
اإلعداـ جزاء ٔتا قدمت يداه، ويتبعو والد ا١تقتوؿ ينتظر الساعة اليت يربد 

ـر خطر يهدد فيها من لوعتو برؤية القاتل بُت يدي اٞتبلد، فيعًتض اجمل
حياتو فيسرع كثَت إلنقاذه ومنهم الوالد الثاكل، كلّّ من ىؤالء قصد 
إنقاذه، وىذا مقصد قريب ٖتققو، ولكن ٢تذا الوالد احملزوف مقصد آخر 
بعيد، وىو سبلمتو من ىذا ا٠تطر ا١تفاجئ ليموت مشنوقًا، ويف ذلك 
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بقو يكوف سرور الوالد ا١تسكُت.وقد يقاؿ: إنو ٔتقارنة ىذا النوع بسا
ا١تقصد البعيد ىو الداخلي دائًما. وىذا غَت صحيح؛ ألنو إف كاف األمر  
كذلك يف ىذه األمثلة فقد ال يكوف دائًما، كرجل أخذ نفسو بضروب 
العبادة لتهذيب نفسو وليفوز برضواف هللا وجنتو، فتهذيب النفس مقصد 

روي ىو داخلي وجداين، وىو ىنا القريب ٖتقًقا ووجوًدا، والثواب األخ
 ا١تقصد ا٠تارجي وإف كاف بعيًدا يف وجوده.

، وذلك كما أراد رجل فوضوي قتل «يكوف أصليِّا وتبعيِّا»اثلثًا: 
حاكم فاعتـز نسف نِديِّ علم أنو سيحضر فيو، وىو يعلم أف القنبلة 
ستميت كثَتًا من األبرايء، ولكنو يقصد ىذا كما يقصد قتل اٟتاكم أيًضا، 

مقصود أصالة وقتل أولئك مقصود تبًعا. ونستطيع أف إال أف قتل اٟتاكم 
٪تثل لذلك أيًضا ابجتهاد أحزاب ا١تعارضة يف التنقيب عن سقطات الوزارة 
اليت تكوف قائمة ابٟتكم، والكشف عن مساوئها، تقصد من ذلك تقوًن 
ا١تعوجِّ منها، إال أف ىذا مقصد تبعي ٢تا، وا١تقصد األصلي ىو الفوز 

الناس عليها وإسقاطها.ومن ىذا نعرؼ ا١تقصد األصلي  ابٟتكم بعد أتليب
ٔتا إتهت إليو اإلرادة أواًل، والتبعي ٔتا جاء تبًعا لو، وقد ُيسمى ا١تقصد 

 األصلي مقصًدا مباشًرا، والتبعي مقصًدا غَت مباشر.

، فالشعوري ما يقصده ا١ترء «يكوف شعورايِّ وغَت شعوري»رابًعا: 
شاعر بو ٘تاـ الشعور، واآلخر ما يندفع إُف وىو متنبو لو أكمل التنبو 

ٖتقيقو على غَت شعور بو وال تنبو لو، كهؤالء العلماء الذين يقفوف حياهتم 
وجهودىم يف االكتشافات العلمية الطبية اليت تنجي العاَف من كثَت من 
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األدواء وتزيد يف سعادتو، فلو أنك سألت أحدىم عن غايتو من أعمالو 
أجابك إال أبنو يقصد خَت اإلنسانية، مع أف لو ّتانب ومقصده منها، ١تا 

ىذا مقصًدا آخر ىو ذيوع شهرتو وخلود اٝتو، إال أف ا١تقصد األوؿ متنبو 
إليو شاعر بو، والثاين منساؽ إليو بغَت تنبو وال شعور، ٔتعٌت أف الشهرة 
وذيوع االسم وخلوده وإف كانت أمورًا مقصودة لكنو ال يشعر أبهنا مقاصد 

يتنبو ٢تا؛ ألف مقرىا العقل الباطن، فهو يسعى إليها و٭تققها بدوف  وال
 شعور منو.

، ويُقصد اب١تادي غاية جزئية خاصة، «يكوف مادايِّ ومعنوايِّ »خامًسا: 
واب١تعنوي مبدأ عاـ يراد ٖتقيقو، وذلك كما إذا تقدـ رجل يرشح نفسو 

خروف يبغوف للنيابة، فقاـ يف وجهو ٚتاعة يسعوف لسقوطو لرجعيتو، وآ
إسقاطو أيًضا ولكن لعدـ تدينو مثبًل أو رغبة يف ٧تاح مرشح آخر ٢تم، 
فا١تقصد ا١تادي ٞتميع ا١تناوئُت واحد وىو عدـ ٧تاحو، إال أف ٢تذا ا١تقصد 
معٌت عند ىذا الفريق غَته لدى الفريق اآلخر، وذلك ا١تعٌت عند الفريق 

ند الفريق الثاين عدـ األوؿ عدـ ٧تاح رجل رجعي يف آرائو ومبادئو، وع
٧تاح رجل غَت متدين، أو مساعدة ١ترشح آخر، وإف كانت الغاية ا١تادية 

 واحدة عند كبل الفريقُت وىي سقوط ذلك ا١ترشح يف االنتخاب.

وإبعداـ اٟتكومة للقاتل يتحقق ا١تقصداف؛ ا١تادي وىو قتل اٞتاين 
 «القصاص حياة.»القاتل، وا١تعنوي وىو ٖتقيق مبدأ 

ه الظواىر واألقساـ للمقصد يتبُت لنا أهنا مع اختبلفها ومن ىذ
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وتعددىا ٬تمع بينها أمر مشًتؾ ىو التوجو لتحقيقها، وبذلك يظهر معٌت 
 «كل ما تتجو إليو اإلرادة لتحصيلو.»تعريفنا السابق لو، وىو أنو 

 الباعح( 3) 

 وعٍآ( ١-3) 

األمر ، وىي «علة فاعلية»يرى اٟتكماء أف من العلة ما ُيسمى 
ا١تؤثر يف وجود الشيء، وذلك كتأثَت عمل األعصاب، واليد يف حركة 

علة »األخذ والعطاء، وكصانع الكرسي ابلنسبة لو. ومنها ما يسمى 
، وىي األمر الذي ألجلو قاـ الفاعل ابلفعل، أو بتعبَت آخر قد «غائية

يكوف أقرب لبلصطبلح: ىي األمر ا١تؤثر يف فاعلية الفاعل للشيء،  
أديب يف ضرب الوالد البنو، والرغبة يف ٗتليد ذكرى عظيم يف إقامة كالت

 ٘تثاؿ لو.

فنقوؿ: إف منو ابعثًا دافًعا، « الباعث»على ىذا النحو نتكلم يف 
وىو ما يساوي العلة الفاعلية، وابعثًا غائيِّا، وىو ما يساوي العلة الغائية، 

من الربد فكسوتو  فإذا حركتك الشفقة إُف مدِّ يد ا١تساعدة لطفل ينتفض
ثواًب، كانت الشفقة ىي الباعث الدافع، ودفع الربد عنو ىو الباعث 

 الغائي، واألخبلقي إ٪تا يُػْعٌَت ببحث الثاين دوف األوؿ.

ال ٭تتاج دارس األخبلؽ إُف ْتث الباعث الدافع؛ ألنو إما أف 
ىذا يتسيطر على ا١ترء ويسلبو إرادتو ويدفعو للعمل دفًعا، وحينئذ ال يكوف 
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العمل ٤تبلِّ للحكم األخبلقي؛ ألف متعلقو األعماؿ الصادرة عن وعي 
وتفكَت وإرادة، فمن ملكو الغضب مثبًل حىت أعماه عن القصد وأخرجو 
عن الوعي، ودفعو ١تا ال يليق من قوؿ أو فعل، يكوف مسئواًل أخبلقيِّا لو  

ا عند كاف يف ُمْكنتو اٟتيطة قبل الغضب الذي سلبو تفكَته، كما قدمن
الكبلـ على موضوع علم األخبلؽ، ىذا إذا كاف الباعث الدافع مسيطًرا 
هبذه ا١تثابة. أما إذا َف يقَو على ىذا النحو، وكاف للمرء معو قدر من 
التفكَت يف إصدار الفعل أو عدـ إصداره، فبل يكوف ىو وحده حينئذ 

من غَته،  الذي دفع العمل، وقصاراه أف ٬تعل ا١ترء أكثر استعداًدا للعمل
 أو بعبارة أخرى: يكوف جزًءا من الباعث ال الباعث كامبًل.

وإذا كاف الباعث بُت حالتُت ال يعدو٫تا، إحدا٫تا ٗترج صاحبو عن 
ا١تسئولية فبل يكوف العمل ٤تبلِّ للحكم األخبلقي، واألخرى ال يكوف فيها 
 قوايِّ فيكفي وحده للحمل على العمل، فبل حاجة إذف بدارس األخبلؽ

لبحثو، وإ٪تا حاجتو ماسة لبحث النوع الثاين وىو الباعث الغائي حىت 
يصدر حكمو عن بينة، بعد تعرُّؼ غاايت الفاعل وبواعثو، اليت ىي مناط 

 اٟتكم األخبلقي.

واآلف، بعد أف وضح معٌت الباعث بنوعيو، نتكلم عن العبلقة بينو 
 وبُت ا١تقصد؛ لنتبُت ما يصلح منو أف يكوف ابعثًا.

 ٔالباعح املكصد بني العالقٛ( 3-2) 

ومن السهل أف نقرر بعد أف علمنا أف ا١تقصد ىو ما تتجو اإلرادة 
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لتحصيلو، وأف الباعث الغائي ىو الغاية اليت ٕتذب ا١ترء لعمل معُت؛ أف  
كل ابعث هبذا ا١تعٌت يكوف مقصوًدا؛ ألف كل ما جذب اإلنساف لعمل 

ولكن إذا صح أف نقوؿ: إف كل خاص يكوف دائًما شيًئا يُراد ٖتصيلو، 
 ابعث مقصد، ىل لنا أف نقوؿ أيًضا: إف كل مقصد ابعث؟

قبل أف ٧تيب على ىذا السؤاؿ، نًتوَّى فنرى أننا نقصد كثَتًا من 
نتائج أعمالنا اٟتتمية، ولكن ال نعتربىا غاايتنا اليت جذبتنا إُف ىذه 

 األعماؿ وقمنا هبا ألجلها.

حُت دعوا األمة للثورة على اإل٧تليز ىذا سعد ابشا زغلوؿ وصحبو 
كانوا يعرفوف من نتائجها احملتومة ما كاف من قتل ونفي   ٜٜٔٔعاـ 

وتشريد، وكانوا يقصدوف ىذا طبًعا، غَت أنو َف يكن غايتهم من دعوهتم 
للثورة، بل كانت الغاية اٟتصوؿ على استقبلؿ مصر وٖتريرىا. ومثاؿ 

من األمراض، ونعرؼ بل ونقصد ما آخر: ٨تن نُطعِّم أوالدان ضد كثَت 
يكوف وراء ذلك من أَف ووـر يف األذرع، ولكن ال ٧تعل ذلك غايتنا، بل 

 ىي إكساهبم ا١تناعة ضد األمراض اليت لقَّحناىم اب١تصل ا١تضاد ٢تا.

وإذف، من اٟتق أف نقرر أف ليس كل مقصد ابعثًا دائًما. على أف 
الباعث، فإان لو رجعنا إُف ما  ىناؾ من األحواؿ ما يكوف فيها ا١تقصد ىو

ذكرانه يف الكبلـ عن تقسيم ا١تقصد، لتبُت لنا أف الباعث يشمل اٞتانب 
الكبَت من ا١تقصد البعيد دوف القريب، وأنو يشمل ا١تقصد األصلي دوف 
التبعي، وأنو يف الغالب يشمل ا١تعنوي ال ا١تادي، كما أنو قد يكوف داخليِّا  
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جل ذلك تكوف النسبة بُت الباعث وا١تقصد كما يكوف خارجيِّا، ومن أ
 العمـو وا٠تصوص ا١تطلق، ٬تتمعاف يف حالة، وينفرد األعم.

 باعًجا ٖهُٕ وا( 3-3) 

وإذا كاف الباعث الغائي ىو ٤تل عناية دارس علم األخبلؽ، فقد 
اختلف علماء األخبلؽ فيما يكوف ابعثًا، أو بتعبَت آخر: يف الغاية اليت 

لغاايت وتبعث اإلنساف للعمل؛ أىي اللذة كما قاؿ تسيطر على ٚتيع ا
، أو ا١تشاعر الوجدانية لذة أو غَتىا كما قاؿ بو آخروف، أو  بذلك قـو
 العقل وحده كما اندى بو سقراط؟ وكاف من ىذا ا٠تبلؼ مذاىب ٥تتلفة: 

، أي أننا ال نعمل عمبًل إال لنيل لذة أو «الباعث ىو اللذة»األوؿ: 
ٟتصوؿ على اللذة والفرار من األَف ىو الغاية القصوى للتخلص من أَف، فا

اليت تقودان إُف ما أنيت ونذر من أعماؿ.ومن أشهر القائلُت بذلك من 
الفيلسوؼ اإل٧تليزي الذي يرى  (ٔ)Benthamاحملدثُت اثناف: أحد٫تا بنتاـ 

أنو قد ُوضعت الفطرة اإلنسانية ٖتت حكم اللذة واألَف، فنحن مدينوف 
ران، وإليهما ترجع ٚتيع أحكامنا وٚتيع مقاصدان يف اٟتياة، ومن ٢تما أبفكا

يدَّعي أنو أخرج نفسو من حكمها ال يدري ما يقوؿ، فإف غرضو الوحيد 
طلب اللذة وا٢ترب من األَف يف اللحظة اليت يرفض فيها أعظم اللذائذ 
ويقبل أشد اآلالـ، وىذه ا١تشاعر األبدية اليت ال تُقاـو ينبغي أف تكوف 

١توضوع ا١تهم لدراسة األخبلقي وا١تقنَّن، ومبدأ ا١تنفعة ٮتضع كل شيء ا
 ٢تذين الباعثُت.
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الذي يقرر أبف النوع  (ٕ)Stuart Millواآلخر ىو ستيوارت مل 
اإلنساين ال ٯتيل لشيء لذاتو إال ما كاف لذيًذا عنده أو ما كاف فقده مؤ١تًا، 

شيء ورؤيتو لذيًذا، والنفور من وأف من ا١تسائل الواقعة اجملربة أف ا١تيل إُف 
شيء واعتباره مؤ١تًا، ظاىراتف متبلزمتاف، أو ابٟتري جزءاف من ظاىرة 

 واحدة.

وقد اعًُتض على ىذا ا١تذىب ابعًتاضات، منها أنو لو كاف الباعث 
لنا على أعمالنا ىو اللذة كما يقولوف، لكاف االندفاع إليها واإلٟتاح يف 

ًقا، غَت أف األمر ابلعكس، فإف ذلك ٦تا يفوهتا طلبها ٦تا يزيدىا قوة وٖتق
ويذىب هبا. ولنتخذ مثبًل لذة شهود رواية ٘تثيلية، فإف ا١ترء ال ينعم هبا إال 
إذا استغرؽ يف التمثيل، وشارؾ ا١تمثلُت يف عواطفهم، وتلهَّى عن تذكر ما 
فيو من لذة، أما لو حصر فكره يف اللذة وطلبها فإهنا تضيع عليو، وكذلك 

 ذات الفكر والدرس وا١تطالعة و٨توىا من اللذات ا١تعنوية.ل

، فكل عمل «الباعث ىو ا١تشاعر الوجدانية لذة أو غَتىا»الثاين: 
لو ابعثو وىو الشعور الوجداين الذي يثَت ميبًل إليو، وىذا الشعور قد 
يكوف لذة أو أ١تًا أو حقًدا أو حسًدا أو غَتىا. وأشهر القائلُت بذلك ىو 

فقد كاف يرى أف ما يبعث إُف العمل ىو  (ٖ)David Humeيـو دافيد ى
ا١تشاعر والعواطف الوجدانية ا١تختلفة، وليس للعقل أثر يف ذلك، وكل 
أثره ىو توجيو ىذه ا١تشاعر إُف الوجهة اليت تصل هبذا ١تا تريد، فا١ترء يتجو 
للعمل ببواعث من وجدانو فقط، والعقل ينَت لو الطريق الذي يصل ١تا 

تهيو ابلسَت فيو، وبذلك يكوف العقل خادًما ٢تذه ا١تيوؿ الوجدانية ال يش
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إُف أف العقل ليس إال خادًما « ىيـو»عمل لو إال ىذا، حىت لقد ذىب 
للمشاعر، وال ينبغي أف يكوف إال كذلك، وال ٯتكن أف يُْدعى غَت خادمها 

ف وال للقوؿ أبف العقل ال يوجو أعماؿ اإلنسا« ىيـو»ا١تطيع.والذي دفع 
يبعث عليها، ىو فلسفتو التجريبية والشكية، ىذه الفلسفة اليت كانت 
تقـو على أنو ال سبيل للمعرفة إال اٟتواس الظاىرة والباطنة؛ األوُف ٔتا 
٘تدان بو من معارؼ عن األشياء اليت تقع عليها، واألخرى ابإلصغاء إُف 

 بواطن نفوسنا والتأمل فيما يكوف منها.

قدمات النفسية، اليت ذكران عند الكبلـ يف تعريف وابلرجوع إُف ا١ت
أهنا الباعثة على األعماؿ، ال بد « ىيـو»ا٠تلق، يتبُت أف ا١تيوؿ اليت يرى 

أف يكوف كل منها اتبًعا لعاَف خاص يعيش فيو، وىذه العواَف منها ما ىو 
عقلي كما منها ما ىو وجداين، وإذف فمن ا١تيوؿ أيًضا ميوؿ عقلية، أي 

لها وجدانية وعاطفية فقط، وعلى ىذا فنحن نسلم أف ا١تشاعر ليست ك
الوجدانية تكوف ابعثة على العمل، لكن ال على سبيل الدواـ؛ ألف العقل 

 يكوف ابعثًا يف كثَت من األحياف.

، وىذا ا١تذىب «الباعث على العمل ىو العقل وحده»الثالث: 
من دواعي األعماؿ  مقابل لسابقو؛ ألنو ينكر أف تكوف ا١تشاعر الوجدانية

 وبواعثها، ويقرر أف العقل ىو الباعث الوحيد.

الذي دحض ما ذىب « سقراط»ورأس الذاىبُت ىذا ا١تذىب ىو 
من أف اٟتواس ىي السبيل  (ٗ)إليو ٚتاعة السوفسطائيُت يف فلسفتهم



 ١21 

الوحيد للمعلومات اليت تصل للذىن، ؤتا أف ىذا اإلدراؾ اٟتسي أي 
أساس ا١تعلومات ٚتيًعا يف رأيهم وىو ٮتتلف الناشئ عن اٟتواس ىو 

ابختبلؼ األشخاص؛ كانت ا١تعلومات اليت ٕتيئنا عن حقائق األشياء 
 بوساطتو ٥تتلفة كذلك وغَت اثبتة.

ىذا ىو ملخص ما يراه السوفسطائيوف يف حقائق األشياء، وىو رأي 
اس ٥تالف ١تا كاف عليو الفبلسفة قبلهم من التفرقة بُت ما يُدرؾ ابٟتو 

وقد يظن ا١ترء السراب ماء، والظل  -ا٠تادعة الغاشة يف بعض األحياف 
ساكًنا، والشمس متحركة حوؿ األرض، وليس ذلك صحيًحا، وقد يًتاءى 

وبُت ما يُدرؾ ابلعقل الذي ىو  -النبات الشديد ا٠تضرة أسود، وليس بو 
 الوسيلة الصحيحة إلدراؾ اٟتقائق العامة الكلية.

رقوف بُت ما يدركو ا١ترء من الشيء وبُت حقيقة ومن ىنا كانوا يف
الشيء ا٠تارجية، حىت جاء السوفسطائيوف فأنكروا كل ىذا زاعمُت أف 
ليس لؤلشياء وجود خارجي مستقل عما يتمثل يف الذىن بواسطة اٟتواس، 
وبعبارة أخرى: زاعمُت أف ليس ىناؾ فرؽ بُت الوجود الذىٍت والوجود 

اليمهم أف ما أراه حقيقة فهو كذلك ابلنسبة ا٠تارجي؛ ولذلك كاف من تع
 ِف، وما يراه اآلخر حقِّا فهو كذلك ابلنسبة لو، وىكذا دوالَْيك.

وعذرىم يف ىذا الزعم ا٠تاطئ أف ا١تعلومات ال طريق ٢تا إلينا إال 
اٟتواس، وىي ٗتتلف يف ىذا عن ذاؾ فيكوف إدراكها لذلك ٥تتلًفا، وإذف 

بات أف ىناؾ يف الواقع حقائق خارجية غَت فبل يصح أف نعتمد عليها إلث
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ما ٘تثلو لنا ىذه اٟتواس، انسُت أو متناسُت عمل العقل يف ا١تدركات 
 اٞتزئية الشبيهة اب١تواد ا٠تاـ اليت تصلو عن اٟتواس.

 -وقد بٌت أشياعهم الذين أتوا بعدىم على ىذه النظرية الضالة 
ركو ا١ترء ىو حق ابلنسبة نظرية عدـ ثبوت حقائق خارجية لؤلشياء بل ما يد

اًما يف األخبلؽ ىو مذىب اللذة الشخصية الذي يقرر أف  -لو  مذىًبا ىدَّ
ا٠تَت األخبلقي ما ٬تده كل امرئ خَتًا ابلنسبة لو، أي ما ينتج لذة 

 شخصية لو، وعلى اآلخرين العفاء.

استمر اٟتاؿ كذلك فيما ٮتتص ْتقائق األشياء الداخلية وا٠تارجية 
قراط، فكاف من الرسالة اليت اضطلع هبا دحض ىذه الفلسفة حىت جاء س

ا٠تاطئة، وبياف أف سبيل ا١تعرفة ىو العقل وحده؛ ألف اٟتواس ال توصل 
إلينا إال مدركات جزئية لكل منها صفاهتا ا٠تاصة، كإنساف وفرس مثبًل، 
وىنا ٬تيء دور العقل ابٞتمع بُت الصفات ا١تشًتكة يف ٚتيع أفراد النوع 

اين وإبعاد الصفات العارضة ا١تنفردة غَت ا١تطردة، فيكوف من ذلك اإلنس
 ا١تدركات الكلية اليت ىي مهااي األشياء، وىي اليت تسمى معرفة.

ؤتا أف العقل مشًتؾ وعاـ لدى ٚتيع الناس، كانت حقائق األشياء 
اثبتة غَت ٥تتلفة؛ ألننا نعلمها ٚتيًعا عن طريق واحد وىو الذي ال ٮتتلف 

يف شخص عن آخر. وكاف سقراط يقوؿ بعد ىذا: إنو ال فضيلة إال  إدراكو
ا١تعرفة وال رذيلة إال اٞتهل، وإف اإلنساف ال يستطيع عمل ا٠تَت ما َف يعلم 
ا٠تَت، ومعرفة أف ىذا الشيء خَت عقبًل ىي الباعث لنا على إتيانو فعبًل، 
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 لنفسو كما وأف ا١ترء ال أييت الشر وىو عاَف بو؛ ألف كل إنساف ٭تب ا٠تَت
يكره الشر ٢تا، فمن ا١تستحيل إذف أف أييت ما يضرىا وىو عاَف بضرره، 

إال ضبلؿ وليس عثار إرادة ا١ترء أو خطؤىا ابلوقوع يف اإلمث األخبلقي 
 (٘) العقل نفسو.

غَت أف سقراط وإف أصاب يف أف أساس ا١تعرفة الفضيلة فبل يكوف 
عاَف بو، قد أخطأ يف زعمو أف ا١ترء فاضبًل حىت يقصد ا٠تَت وأيتيو وىو 

 معرفة ا٠تَت تبعث على عملو، ومعرفة الشر تباعد بُت ا١ترء وبينو ال ٤تالة.

مة  « سانتهلَت»ويكفي لرد ىذا الرأي أف نسوؽ بعض ما ذكره العبلَّ
يف ىذا ا١تعٌت حُت يقوؿ يف مقدمة لًتٚتة كتاب األخبلؽ ألرسطو:ليس ما 

ا عن خطأ يف ا١توازنة بُت اللذة اٟتاضرة يقع اإلنساف فيو من اإلمث انشئً 
واآلالـ ا١تستقبلة اليت ىي أكرب منها كما يعتقد سقراط، وال انشًئا عن 
جهل بطبائع األشياء، إ٪تا منشؤه فساد يف ا٠تلق ٭تمل اإلنساف على 
تفضيل الشر على ا٠تَت وىو عاَف هبما وبكليهما ٚتيًعا، فإف الشرير ال 

سوء، بل ىو على الضد من ذلك يعجب من نفسو ٬تهل البتة ما يفعل من 
ألنو إذا كاف ٬تهل ما يفعل فليس ٔتجـر … فيما ىو سادر فيو من الرذيلة 

وال مسئوؿ أماـ الناس وال أماـ هللا، وحينئذ هبذه ا١تثابة ال تكوف الفضيلة 
… والعلم متماثلُت، فقد يعلم اإلنساف وال يعمل، وقد يعمل ضد ما يعلم 

فضيلة يف الواقع ىي العلم، وجب على اإلنساف أف يقتصر إذا كانت ال
خبلقية إُف ٣ترد على أف يعلم ليكوف فاضبًل، وبذلك تتضاءؿ اٟتياة األ

 (ٙ) النظر والتأمل.
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وا٠تبلصة، بعد ما تقدـ من بسط كل مذىب ونقده، أننا ال نعدو 
ظهر الغاية اليت تتفق مع العاَف الذي ت»الصواب إذا قلنا: إف الباعث ىو 

ىذه الغاية قد تكوف لذة أو عاطفة وجدانية أخرى، كالكره واٟتقد « فيو.
اللذين يبعثاف على كثَت من األعماؿ، كما قد تكوف أمًرا عقليِّا يتناسب مع 
العاَف الذي نعيش فيو، كالوصوؿ لقوانُت عقلية يف ا١تنطق والرايضيات 

 مثبًل.

 الضىري( 4) 

 ِسٓ، واِٗتْ، إوهاُ تسبٗتْ، دزجاتْتعسٖفْ، الدٔز الرٙ ٖكًٕ بْ، وظا

 متّٗد( ١-4) 

فقاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصأنو قاؿ: أتيت رسوؿ هللا  -هنع هللا يضر  -عن وابصة بن معبد 
جئت تسأؿ عن الرب؟ قلت: نعم، قاؿ: الرب ما اطمأنت إليو النفس »

واطمأف إليو القلب، واإلمث ما حاؾ يف النفس وتردد يف الصدر، وإف أفتاؾ 
 «الناس وأفتوؾ.

وجاء يف كبلـ الغزاِف، يف كتاب اإلحياء يف ابب احملاسبة 
وا١تراقبة:للمراقب يف عملو نظراف: نظر قبل العمل، ونظر يف العمل، أما 
قبل العمل فلينظر أف ٫تتو وحركتو: أىي هلل خالصة، أـ ٢توى النفس 
ومتابعة السلطاف؟ فيتوقف فيو ويتثبت حىت ينكشف لو ذلك بنور اٟتق؛ 

 تعاُف أمضاه، وإف كاف لغَت هللا استحيا من هللا وانكشف عنو. فإف كاف هلل
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وأما النظر الثاين للمراقب عند الشروع يف العمل، فذلك بتفقد كيفية 
العمل ليقضي حق هللا فيو، و٭تسن النية يف إ٘تامو، ويتعاطاه على أكمل ما 

 ٯتكنو.

غي أف مث تكلم بعد ذلك يف بياف ٤تاسبة النفس بعد العمل، فقاؿ:ينب
يكوف للمرء آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس و٭تاسبها على ٚتيع 
حركاهتا وسكناهتا، كما يفعل التجار يف الدنيا مع الشركاء يف آخر كل سنة 

؛ حرًصا منهم على الدنيا.  أو شهر أو يـو

نورًا »وأخَتًا أشار يف ىذا الباب يف مواضع كثَتة إُف قوة جعلها مرة 
 ، مقررًا أهنا هتدي ا١ترء وتقوده يف أعمالو.«معرفة» ، وأخرى«إ٢تيِّا

كما رأينا مسكويو، حُت تكلم عن النفس وقواىا الثبلث، يف كتابو 
، ذكر أف منها القوة الباطنة أو العاقلة، ووصفها أبهنا «هتذيب األخبلؽ»

قبس من النور قذؼ بو ا٠تالق إُف النفس البشرية ليكوف ٢تا ىاداًي 
 ف أصل ىذه القوة ىو ا١تيل للخَت والنفور من الشر.ومرشًدا، وصرح أب

و٨تن إذا رجع الواحد منا لنفسو عند إتياف عمل من األعماؿ وجد 
أف يف قرارهتا قوة أتمره اب٠تَت وتشجعو عليو، وٖتذره من الشر وتثبطو عنو، 
وأنو إذا عمل بوحيها أحس ارتياًحا وطمأنينة وغبطة؛ ألنو عرؼ لنفسو  

عصاىا أحس أبَف وأتنيب يناؿ منو أشد مناؿ، وبندـ يدعوه كرامتها، وإف 
 للتوبة واإلانبة.
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مثبًل: ىا أان ذا اآلف مًتدد بُت قضاء ىذه األمسية يف الًتويح عن 
نفسي والتسرية عنها ببعض ا١تُْلهيات الربيئة بعد ما بذلتو من اجملهود 

ىر، وبُت الشاؽ يف الصباح، وبُت إ٘تاـ ا١تقاؿ الذي تنتظره ٣تلة األز 
الذىاب ألداء خدمة آلخر ىو جدُّ ٤تتاج إليها؛ العاطفة تشَت ابالستجماـ 
وقضاء ىذه األمسية يف ىذا ا١تلهى أو ذاؾ، وال عليَّ إف انتظرت اجمللة 
عبثًا و٢تذا البائس احملتاج ١تساعديت رب قد يرسل لو من يقـو ٓتدمتو على 

 الوجو الذي يريد.

العاطفة، أٝتع يف أعماؽ النفس صواًت  لكٍت، وقد ٫تمت بتلبية نداء
قوايِّ يثبطٍت عن إضاعة الوقت ابللهو الفارغ، ويذكرين بواجب إسعاؼ ىذا 
اٞتار ا١تسكُت الذي أان أقدر على خدمتو من غَتي، حىت إذا أطعتو 
أحسست بطمأنينة يف القلب، وابرتياح يف النفس، وبغبطة داخلية تعوض 

لرواية اليت كنت أشتهي مشاىدهتا يف إحدى على ما فاتٍت من االستمتاع اب
 دور السينما أو التمثيل.

 الضىري تعسٖف( 4-2) 

ىذه القوة اليت أمر الرسوؿ السائَل عن الرب ابستفتائها وٝتاىا 
القلب، واليت ٘تيز ا٠تَت من الشر، وأتمر ابألوؿ وتثيب عليو ابالرتياح 

لندـ، واليت دعاىا الغزاِف والطمأنينة، وتنهى عن الثاين وتعاقب ابلتأنيب وا
مرة نورًا إ٢تيِّا واترة معرفة، ووصفها مسكويو أبهنا قبس من النور اإل٢تي؛ 

 «.الضمَتب »ىذه القوة ىي ما يسمى يف عرؼ األخبلقيُت احملدثُت 
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ويرى بعض من كتب يف األخبلؽ أف الضمَت مرادؼ للوجداف، 
آخروف أف الوجداف  الفرنسية. ويرى La conscienceوأهنما ترٚتة كلمة 

ىو تعرؼ النفس حاالهتا، وشعورىا ابللذة واألَف اللذين يعقباف األفعاؿ، 
أما الضمَت فهو القوة اليت عرفنا الكثَت من خصائصها ومنها اٟتكم أبف 
، أو شر فيتأَف ويندـ،  ىذا العمل الذي أاته ا١ترء خَت فيلتذ لذلك وُيسرُّ

لتأَف من ذاتية الوجداف، بينما ٫تا من وإذف فالفرؽ بينهما ىو أف التلذذ وا
 لواـز الضمَت وآاثره.

على أف اٟتق يف رأيي ىو أف بُت الوجداف والضمَت فرقًا كبَتًا؛ األوؿ 
مشاىدة النفس ١تا ٬تري فيها وتعرفها حاالهتا  -كما قلنا   -ىو 

وإحساسها ٔتا يكوف من لذة وأَف، أما الضمَت فهو، بعد ذلك كلو، يقدر 
 كم عليو بقياسو ٔتا يرى من مثل أعلى، على ما سيجيء بيانو.الفعل و٭ت

يف معٌت قريب من الوجداف إف َف « القلب»ىذا، وقد جاء لفظ 
يكنو، كما جاء ٔتعٌت العقل أو الضمَت؛ من األوؿ قولو تعاُف: َوِإَذا ذُِكَر هللاُ 

ِة، وقولو: قُػُلوٌب يَػْوَمِئٍذ َوْحَدُه امْشََأزَّْت قُػُلوُب الَِّذيَن اَل يُػْؤِمُنوَف اِبآْلِخرَ 
َواِجَفٌة، وقولو: َسأُْلِقي يف قُػُلوِب الَِّذيَن َكَفُروا الرُّْعَب. ومن االستعماؿ 
اب١تعٌت الثاين قولو تعاُف: ٢َتُْم قُػُلوٌب الَّ يَػْفَقُهوَف هِبَا، وقولو: فَِإنػََّها اَل تَػْعَمى 

  يف الصُُّدوِر. ومثل ىذا وذاؾ كثَت.اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تَػْعَمى اْلُقُلوُب الَّيِت 

 بْ ٖكًٕ الرٙ الدٔز( 4-3) 

٦تا تقدـ يتبُت أف الضمَت يلعب دورًا ىامِّا يف حياتنا، فهو انصح 
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حكيم، وقاٍض عادؿ، ومنفِّذ أمُت، ينصح أوؿ األمر اب٠تَت و٭تث عليو، 
ة، أو وابلبعد عن الشر ويثبط عنو، وبعد الفعل ٭تكم لنا اب٠تَتية والفضيل

علينا ابلشّرِيَّة والرذيلة، وينفذ أخَتًا ا١تثوبة ٦تثلة يف ارتياح النفس 
وطمأنينتها، أو العقوبة ابلتأنيب ا١تر الذي ٭تزُّ يف القلب حزِّا، ويسلم للندـ 

 والتوبة.

هبذه ا١تقطوعة من  ٚوىذا الدور ا٢تاـ ىو ما أنطق جاف جاؾ روسو
نو قوة من نور هللا تعاُف:أيها الضمَت، الشعر ا١تنثور يف وصفو، وكاف يعتقد أ

أيتها القوة الفطرية ا٠تالدة، أيها الصوت السماوي، أيها القائد األمُت 
لئلنساف اٞتاىل احملدود، وإف كاف ذكيِّا حرِّا يف إرادتو، أيها القاضي الذي 
ال يضل يف ٘تييز ا٠تَت من الشر، والذي جعل اإلنساف شبيًها ابهلل! إنو أنت 

كوف أشرؼ جزء يف طبيعتو، وإنك الفضيلة يف أعمالو، بدونك ال الذي ي
أشعر ٔتا يرفعٍت عن اٟتيواف ما عدا ا١تيزة اليت ٕتعلٍت أضل يف ميداف 
 األخطاء، وىي أداة الفهم اليت ال قاعدة ٢تا، والعقل بدوف مبادئ يسَت

 (ٛ) عليها.

 الضىري وظاِس( 4-4) 

مغرضة، وىي ما ُتسمى  ٭تس ا١ترء بعد العمل عواطف ٥تتلفة غَت
 مظاىر الضمَت:

، اليت تسمى «عاطفة السرور األخبلقي»( من ىذه العواطف ٔ) 
، مثبًل، ىا أان ذا أحس حاجة «عاطفة الرضاء ابلواجب ا١تؤدَّى»أيًضا 
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ماسة لبلستجماـ بعد يـو قضيتو يف عمل متواصل، فأعـز على الذىاب 
اء، أو ٔتشاىدة قصة ٘تثيلية، لبلستمتاع ّتلسة ٦تتعة مع ٚتاعة من األصدق

ولكن جاري يلتمس مساعديت يف أمر لو وقد وعدتو هبا وىذا حينها، و٣تلة 
األزىر تقتضيٍت مقا٢تا الشهري، فإذا أعرضت عن داعي العاطفة 
واستمعت إُف نداء الواجب، أحس سرورًا داخليِّا يعوض عليَّ ما فاتٍت من 

يعطر  -(ٜ)يقوؿ فيكتور ىيجوكما   -الراحة ا١تنشودة؛ ألف عمل ا٠تَت 
 الروح أَبرَج ذكي ينعم ا١ترء بشذاه طوؿ اٟتياة.

ىذا السرور ال يتوقف على وجداف مصلحة شخصية يف الواجب 
ا١تؤدَّى، فا١ترء ال ٭تس سرورًا أخبلقيِّا عظيًما إال إذا ضحى ٔتتعة كبَتة 
 مرغوبة، أو مصلحة خاصة ىامة يف سبيل واجب كبَت، لعل أسعد ساعات

، ملسو هيلع هللا ىلصىي الساعة اليت انـ فيها يف فراش النيب  -هنع هللا يضر  -علي بن أيب طالب 
مستعدِّا للتضحية بنفسو، ليلة أف اجتمعت قريش على قتل الرسوؿ 

 وإىدار دمو.

(، ٭تدثنا يف ٜٓٔٔ–ٕٛٛٔوتولستوي الكاتب الروسي ا١تعروؼ )
ّتزء كبَت أف أحد أبطا٢تا حينما رأى أنو ضحى « اٟترب والسبلـ»روايتو 

من ثروتو يف سبيل ما عده واجًبا وطنيِّا، أحس أنو دخل عا١تًا جديًدا، فنراه 
يقوؿ إف ٣ترد التضحية اليت قاـ هبا جعلو ٭تس سرورًا عميًقا ال يقادر 

 قدره.

و٭تضرين أثناء كتابة ىذه السطور ما أجاب بو زعيم ا٢تند غاندي 
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تو، حُت نذر صومو األخَت العظيم حقِّا بعض من ساورهتم ا٠تشية على حيا
لقد وىبت حيايت يف سبيل الدفاع عن »احتجاًجا على اإل٧تليز، حُت قاؿ: 

حقوؽ ببلدي، وإين ألشعر بغبطة عظيمة وسعادة روحية كاملة إذ أضحي 
، ىكذا يقوؿ ربيب النعمة «بنفسي يف سبيل سعادة ا٢تند وسعادة العاَف

اء وىم ال يهمهم أجاع وسليل اجملد، ال كبعض من يعدوف أنفسهم زعم
الشعب ا١تسكُت أـ شبع، وسعد أو شقي، ما داموا انعمُت مًتفُت، وما 

 داـ الشعب بلغ من اٞتهالة حدِّا ال يفرؽ معو بُت السعادة والشقاء.

السرور األخبلقي ٮتتلف عن السرور الذي ٬تده ا١ترء لثناء يوجَّو إليو 
حينو، أما األوؿ فسرور  أو ١تكافأة ينا٢تا، ىذا فرح وقيت يزوؿ بزواؿ

داخلي ٭تسو يف أعماؽ قلبو، وال يرى اآلخروف منو إال الوميض الذي 
 يضيء وجو رجل سعيد أدى واجبو بنبل وشجاعة.

بتحليل ىذا النوع من السرور ٧تده خليطًا من عواطف ٥تتلفة؛ 
عاطفة التحرر من َأثَرة الشهوات واستعبادىا، ورحابة الصدر بواسطة حب 

٬تد ا١ترء سرورًا يف أف يكوف ٤تبِّا كما يف  -كما يقوؿ أرسطو   -نو الغَت؛ أل
أف يكوف ٤تبواًب، وأخَتًا ٧تد فيو اإلحساس ابلسمو فوؽ ا١تستوى العادي، 

، الذي عاش يف القرف Hoffdingيقوؿ الفيلسوؼ ا٢تولندي ىوفدنج 
ىذا السرور قد يبلغ من العظمة والقوة حدِّا تكوف كل »التاسع عشر: 

بُت الرضاء … تع وا١تسرات األخرى ال شيء أمامو إذا قورنت بو ا١ت
للتضحية ا١تبذولة عن طيب خاطر وأي سرور من نوع آخر يكوف الفرؽ  
كبَتًا جدِّا، حىت ليتضاءؿ ىذا النوع األخَت من السرور أماـ الضمَت. 
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اٟتياة هبذه التضحية يف سبيل الواجب تبلغ من السمو منزلة تكوف اٟتياة 
 «ىا ال قيمة ٢تا مطلًقا.لوال

( العاطفة ا١تقابلة للسرور األخبلقي ىي عاطفة التأنيب، أعٍت ٕ) 
اٟتزف الذي أحسو عندما أتذكر أين اجًتحت سيئة أخبلقية، والذي ٭تسو 
من يندفع ابألثرة فيسبب أ١تًا آلخر كاف من الواجب أف ٬تنبو إايه، فيتأَف  

 كلما يتذكر ذلك أ١تًا ابلًغا.

(، أحسن ٙٔٙٔ–ٗٙ٘ٔبَت، شاعر اإل٧تليز ا١تعروؼ )ولعل شكس
البلدي  (ٓٔ)،«مكبث»من مثَّل التأنيب أصدؽ ٘تثيل يف روايتو ا٠تالدة 

مكبث بعد أف لوثت يديها ابلدـ ا١تسفوح َف تستطع أف تزيل عنهما ما 
علق هبما من أثر اٞترٯتة، برغم ما بذلت من جهد وأنفقت من ماؿ، 

ا أثر الدـ، دائًما رائحتو ا٠تبيثة، كل العطور يوجد دائمً »فكانت تقوؿ: 
« العربية اليت ٢تا فعل السحر عجزت عن تنظيف ىاتُت اليدين الصغَتتُت!

ىكذا كانت تناجي ا١تسكينة نفسها، وقد اسُتطَت قلبها وىلع فؤادىا، فلم 
 تنتفع بنفسها بعد جرمها الشنيع!

ضي الصرؼ، التأنيب عاطفة بعيدة عن ا٢توى والغرض وتتصل اب١تا
ومن أجل ىذا ٬تب أال ٗتتلط ابألسف، العاطفة األثرة اليت تتصل ابٟتاضر 
ا١تقارف اب١تاضي أكثر من اتصا٢تا اب١تاضي ا٠تالص، حقيقة حينما أيسف 
، وحينما أيسف إلفراطو يف  ا١ترء لثروتو الضائعة ال يتأَف إال لشقائو اٟتاِفِّ

صبح ال يستسيغ ا١تاء اللذات السافلة يتأَف؛ ألف ذلك ىد صحتو فأ
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 الُقَراح.

كذلك ال ٬تب أف يشتبو علينا التأنيب اب٠توؼ من اللـو أو 
العقاب، فكثَت من اجملرمُت يظلوف يف نضاؿ مع رجاؿ الشرطة والقضاء، 
وال يستشعر الواحد منهم التأنيب إال حُت ٬تد نفسو يف أمن من مطاردة 

 رجاؿ البوليس واألمن العاـ.

تأنيب عاطفة أخرى ىي عاطفة الندـ، وىي عاطفة ( ٬تيء بعد الٖ) 
مزيج من التأنيب والسرور األخبلقي، التأنيب واألَف لتذكره ما عمل من 
ًا. والندـ  سوء، والسرور لعزمو على ترؾ الشر وعلى أف يكوف رجبًل خَتِّ
من الناحية األخبلقية أعلى جدِّا من التأنيب احملض؛ إذ ليس من ا٠تَت أف 

رازًحا ٖتت أَف التأنيب ا١تُقِعد ا١تُِقيم، متذكًرا دائًما ا١تاضي وما  يعيش ا١ترء 
كاف فيو من سيئات، ال ٬تب أف يؤنب ا١ترء نفسو إال بقدر ما يقوِّي يف 
نفسو اإلرادة القوية والعزٯتة الصادقة، على أف يكفِّر عما مضى، وعلى أف 

 يسلك سواء السبيل.

٭تسها ا١ترء ابلنسبة ألفعالو  تلك طائفة من العواطف األخبلقية اليت
شخصيِّا، فإذا نظر ألعماؿ غَته، وبعبارة أدؽ: إذا نظر للبواعث وا١تقاصد 
اليت يعتقد أنو كشفها وراء ىذه األعماؿ، يشعر بعواطف أخرى غَت 
مغرضة أيًضا. ٨تن نشعر ابلتقدير ١تن ىم على خلقية عادية وفضيلة 

عالية وفضيلة سامية، وىذا متوسطة، وابالحًتاـ ١تن ىم على ُخلقية 
االحًتاـ ٬تب أال يشتبو علينا ابإلعجاب الذي يتوجو لكل من بلغ اأَلْوَج 
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يف أية انحية من النواحي اليت ىي ٤تل التقدير، كاٞتماؿ والقوة والذكاء 
 مثبًل، أما االحًتاـ فهو اإلعجاب ابلعلو ا٠تلقي فحسب.

ف غَت ا١تتحيزة، قد التقدير واالحًتاـ يُعترباف حقِّا من العواط
أحسهما ١تن يعمل ضد فائديت ومنفعيت ا٠تاصة إذا أيقنت أنو يعمل طبًقا 
للعدالة، فالقاضي العادؿ ٤تل تقديري واحًتامي وإف حكم ضدي، ما داـ 
صدر يف حكمو عن عدالة، وكاف بنجوة من الغرض وا٢توى. يقوؿ األديب 

ماـ رجل عظيم ولكن أان أ٨تٍت أ» (ٔٔ) :Fontenelleالفرنسي فونتينل 
أماـ الرجل ا١تتواضع الذي بلغ من الفضيلة »، مث أضاؼ: «قليب ال ينحٍت

حدِّا َف أبلغو وال أجده يف نفسي، ينحٍت قليب سواء أردت ذلك أـ َف أرده، 
ولو أين أرفع بغطرسة رأسي أمامو عالًيا حىت ٭تس علو مركزي االجتماعي 

فعها ١تن يستحقها طوًعا أو كرًىا، االحًتاـ ضريبة ال ٯتكننا أف أنَب د… 
قد يكوف يف طوقنا أف ٩تفي آاثرىا الظاىرة فبل يعرؼ الفاضل أنو موضع 
االحًتاـ منا، ولكن ليس يف وسعنا أف نعرؼ أف ٪تنع أنفسنا من اإلحساس 

 «ابحًتامو داخل أفئدتنا.

من ا١تمكن أيًضا أف أقدر بكل ابتعاد عن التحيز وا٢توى أعماؿ 
سيئة فألومهم وأحكم عليهم، ىا أان ذا أحس االحتقار ٢تذا اآلخرين ال

، ىذه  الرجل الذي أعلم ما ىو عليو من خلقية سافلة وا٨تطاط شاذٍّ
العاطفة ليست أبًدا أثرة، فقد أحتقر أخبلقيِّا آخر يسرين من انحية األثرة 
أف أنتفع ٓتدماتو؛ و٢تذا يسر رجل اٟترب أو السياسة اب٠تدمات اليت 

 لو جاسوس خائن، مع احتقاره لو يف الوقت نفسو احتقارًا ابلًغا.يؤديها 
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كل ىذه األعماؿ والعواطف، وأمثا٢تا من العواطف األخرى، ُتسمى 
كما قلنا مظاىر الضمَت األخبلقي، الذي ال يصح أف يشتبو ابلضمَت 

، الضمَت النفسي يتحقق ويتأكد، والضمَت األخبلقي «الوجداف»النفسي 
ربين أبين غاضب، والثاين يعلمٍت أف من ا٠تطأ أف أغضب ٭تكم، األوؿ ٮت

 وأف أدع عليَّ للغضب سلطااًن.

وأخَتًا، وقد ابف تعريف الضمَت، والدور الذي يقـو بو، ومظاىره 
 ا١تختلفة، ٭تسن أف نتعرؼ ماىيتو حىت يكوف ْتثنا عن بينة.

 الضىري واِٗٛ( 4-5) 

عرؼ ماىيتو مىت كاف عرفنا الضمَت ٓتواصو، وليس ذلك ٔتغٍن عن ت
ذلك مستطاًعا. وقد تشعبت يف بياف ىذه ا١تاىية آراء الفبلسفة إُف شعب  
كثَتة، وانتهوا من ْتوثهم إُف آراء ٥تتلفة، تبًعا الختبلفهم يف أسس 
فلسفاهتم ا١تتعددة، وىا ٨تن أوالء نسوؽ أشهر ىذه اآلراء ونقفِّي على كل 

كلو الرأي الصحيح يف تلك منها بوجوه نقده، حىت ٮتلص لنا من ذلك  
 القوة الباطنة اليت كاف خفاؤىا مثار ا٠تُلف فيها.

اختلف الفبلسفة ابدئ األمر يف: ىل الضمَت قوة فطرية أو كسبية؟ 
فكاف لكل نظرية شيعة وأنصار، وانطوى ٖتت كل من ىاتُت النظريتُت 

ا١تدرسة »مذاىب ٥تتلفة، أشهرىا مذاىب اٟتاسة األخبلقية أو 
، ومذىب الكسبيُت أو «عمانويل كانت»، ومذىب «نديةاألسكتل

يقوؿ «: مذىب اٟتاسة األخبلقية»األوؿ:  (ٕٔ) «ا١تدرسة اإل٧تليزية.»
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موضوعها أو متعلقها »زعماء ىذا ا١تذىب إف الضمَت قوة فطرية غرزية، 
، وىي ال «ا٠تَت والشر، كما أف احمَلسَّات متعلق اٟتواس ا٠تمس األخرى

ن الكسب والًتبية، وال ترجع يف أحكامها إُف الدُّْربة تستند إُف شيء م
والتجربة، وإهنا لدى ٚتيع الناس وإف اختلفت قوة وضعًفا، فكما ُمنح 
اإلنساف حاسة البصر والسمع لتمييز أنواع ا١ترئيات وا١تسموعات كذلك 
منحو هللا حاسة أخبلقية فطرية ٘تيز بُت ا٠تَت والشر وا١تباح واٟتراـ، 

قوة تدفع لعمل ما تراه حسًنا وترؾ ما تراه قبيًحا. وليس الغرض وتبلزمها 
من ىذه أهنا حاسة عضوية كسائر اٟتواس، بل القصد أهنا قوة نفسية هبا 
يدرؾ ا١ترء ا٠تَت والشر و٭تكم على األعماؿ، أما اٟتواس األخرى فعملها 

ن أشهر التأثر ابألشياء ا١تَُحسَّة، واٟتكم عليها من وظيفة العقل وعملو.وم
الذاىبُت ىذا ا١تذىب اثناف من الفبلسفة اإل٧تليز، و٫تا شافتسربي 

Shaftesbury،(ٖٔ)  وىتشسوفHutchesons،(ٔٗ)  ولؤلوؿ منهما يف
إيضاح ىذا ا١تذىب كبلـ طويل؛ إذ يقوؿ:إذا سألٍت سائل وقاؿ: ١تاذا 

أف ٬تب عليك أف تبتعد عن القذارة إذا كنت منفرًدا؟ فأوؿ ما يتبادر إِفَّ 
ىذا السائل رجل قذر، وأنو من الصعب أف ُأدخل يف ذىن مثل ذىنو 
الوسخ حقيقة النظافة، ومع ذلك إذا أغضيت عن ىذه الصعوبة أمكنٍت 
أف أجيبو أبف السبب يف ذلك أف ِف أنًفا يشم. فإذا تثاقل وقاؿ: فإذا كنت 

ى نفسي مزكوًما أو فاقًدا حاسة الشم مثبًل، فلماذا؟ أجبتو أبين أبغض أف أر 
قذرًا كما أبغض أف يراين الناس كذلك. فإف أٌف وقاؿ: فإف كنت يف حجرة 
مظلمة ال ترى شيًئا، فلماذا؟ أجبتو أبين حىت يف ىذه اٟتالة، وليس ِف أنف 
يشم وال عُت تبصر، ال يزاؿ إحساسي كما كاف أيَف من القذر، ونفسي 
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ن درجة اإلنسانية تشمئز من الدنس، ولو َف أكن كذلك ال٨تططت ع
اإلنساف وألبغضت نفسي ألهنا نفس حيواف، و١تا أمكنٍت أف أحًـت تلك 
النفس اليت ال تعرؼ قيمتها وال ما يليق هبا. كذلك ٝتعت الناس 
يتساءلوف: ١تاذا ينبغي أف يكوف اإلنساف شريف النفس، ٤تبِّا للفضيلة يف 

 ا٠تفاء؟ وىو سؤاؿ ال أريد أف أصرح ابعتقادي فيمن يسألو.

فمرد القوؿ ابٟتاسة األخبلقية إُف أف اإلنساف مفطور بطبيعتو وإذف 
 على معرفة ا٠تَت و٭تس بقوة تلزمو ابتباعو.

ومن أجل ذلك كاف ىتشسوف يُعلِّم أنو ال حاجة يف معرفة ا٠تَت 
والشر إُف فكر ونظر، فإنو هبذه اٟتاسة نعرفهما سريًعا، ىذه اٟتاسة اليت ال 

ة، وإذف فليكن مرجعنا يف  يظفر ابحًتامها وتقديرىا إال األعماؿ ا٠تَتِّ
أعمالنا ىذه العاطفة أو اٟتاسة األخبلقية، وليكن ىديها قاعدتنا، ومن 
رٛتة هللا أهنا فطرية فينا، وأف كبلِّ منا يشعر هبا هتديو سواء السبيل، وتعطفو 

 (٘ٔ) لعمل ا٠تَت لو وألمثالو، وتكسبو سرورًا ولذة ال يقدر قدرىا.

ذىب برغم ما لو من ظاىر مقبوؿ ابدئ األمر، ال يصرب لكن ىذا ا١ت
على النقد الصحيح. حقيقة إف ا١ترء ٭تس من نفسو ابرتياح واطمئناف 
لبعض األعماؿ، وبنفور وامشئزاز من بعضها اآلخر، وإف ىذا اإلحساس 
فطري فيو ال ٭تتاج لتفكَت وروية، لكن اعتبار الضمَت حاسة كسائر 

عملها على ما عرفناه آنًفا، مردود أبف جعل  اٟتواس األخرى، تسَت يف
الضمَت حاسة ٬تعل أحكامو غَت صائبة دائًما، مثلو يف ذلك مثل سائر 
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اٟتواس اليت تضل كثَتًا، وإذف يكوف الواجب التحقق فيما أيمر بو الضمَت 
 وعدـ االندفاع وراء كل ما يريد.

األعماؿ عند وأيًضا ىذه القوة ٗتتلف اختبلفًا كبَتًا يف اٟتكم على 
الناس بشهادة الواقع، حىت إف األمر الواحد يكوف خَتًا عند فريق من 
الناس وشرِّا عند آخرين، يف الزمن الواحد ابلنسبة الختبلؼ البيئات أو يف 
األمة الواحدة ابختبلؼ األزماف، وىذا ينايف ما يزعمونو من أنو ال دخل 

لنا رضاء الضمَت العريب يف  للتجربة أو الًتبية فيها. وأخَتًا كيف يفسروف
جاىليتو عن وأد األوالد وعده خَتًا، مث حسبانو بعد اإلسبلـ من أقبح 

 اٞترائم وأشدىا نكًرا، أليس ذلك أثر الًتبية؟

، وىو أف الضمَت وإف كاف قوة فطرية ال  «كانت»الثاين: مذىب 
 كسبية، إال أف ىذه القوة عقلية ال حاسية، فهو يراه قوة فطرية عقلية

ُوجدت كاملة يف اإلنساف.وتفصيل األمر أف ىذا الفيلسوؼ جعل العقل 
اإلنساين قسمُت: العقل النظري والعقل العملي، واألوؿ خاص إبدراؾ 
العاَف ا١تَُحس، ويعتمد يف معرفتو على اٟتس والتجارب، وىو لذلك ال 
يصلح أف يكوف أساًسا لؤلخبلؽ ألف وسائل إدراكو وىي اٟتواس 

َتًا ما تضل وتكوف خاطئة، وكذلك يعتمد يف حكمو على والتجارب كث
مقدمات غَت مأمونة الصحة دائًما. أما العقل العملي، وىو ما نسميو 
الضمَت، فبل يستند يف معرفتو ٟتقائق األشياء إُف وسائل قد ٗتطئ كما قد 
تصيب، بل ىو قوة ابطنة ُفطر عليها ا١ترء وإف كاف من ا١تمكن تعليل 

، وقد ُوجدت كامنة منذ األزؿ وإُف األبد، بعيدة عن التجربة أوامرىا نظرايِّ 
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والكسب وال تتصل ابحملسوسات ا١تادية، إ٪تا ىي شعاع من نور ىبط من 
القوة العليا ا١تطلقة غَت احملدودة إُف النفس اإلنسانية، وىو ىاديها سواء 

، و  اٟتكم السبيل، ومبُت ٢تا طريَقي ا٠تَت والشر، كما أنو القاضي ا١تعصـو
 (ٙٔ) الذي ال يْعتِور أحكامو الضبلؿ.

، وىو أف الضمَت شعاع من القوة العليا، «كانت»و٢تذا الذي يراه 
كاف التسليم بوجود هللا وخلود الروح عنده من مسلمات علم األخبلؽ،  
كما كاف صوتو أمًرا مطلًقا غَت متعلق بشرط أو متوقًفا على فرض من 

 الفروض.

ئلرادة يكوف مقيًدا إف كاف مرتبطًا بشرط أو ذلك أف كل أمر يصدر ل
فرض، وبعبارة أخرى: إف ٞتأان يف اٟتث على تنفيذه إُف العاطفة أو ا١تنفعة  

إذا كنت ٖتب االحتفاظ بسمعتك الطيبة بُت الناس، إذا »كما إذا قلنا: 
أردت أف تنجح يف ٕتارتك، إذا كنت ٖتب أف تكوف ظريًفا ٤تبواًب؛ ال 

؛ إذ معٌت ىذا أننا وضعنا الصدؽ «ل الناس ابٟتسٌتتكذب مطلًقا وعام
ومعاملة الغَت ابٟتسٌت يف كفة، ونتائجها الطيبة يف كفة أخرى، وأغرينا ا١ترء 

 هباتُت الفضيلتُت بلفت نظره إُف ما ينالو من خَت ومنفعة إف عمل هبما.

أما الواجب، وىو صوت الضمَت، فبل يعرؼ ىذا اللف والدوراف، 
الوسائل ا١تلتوية لغرض خلق من األخبلؽ اٟتميدة، بل  وال يلجأ لتلك

ال تكذب »يقوؿ يف وضوح ال لبس فيو، وصراحة ال غموض معها: 
مطلًقا، وعامل الناس ابٟتسٌت، وإف َف تفد من ذلك لنفسك، بل وإف 
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ىذا األمر ىو ما ُيسمى أمًرا مطلًقا، وما « جاءؾ الضرر من ىذا السبيل.
ذا ت ابلتضحية بعواطفنا ومنافعنا ا٠تاصة، وىو ٢تأيمران يف كثَت من اٟتاال

 (ٚٔ) أساس ا٠تلقية الكاملة عنده.

فيما ذىب إليو، من أف للعقل نظًرا عمليِّا « كانت»ولكن مع دقة 
يدرؾ اٟتقائق األدبية لؤلشياء، ويبُت ا٠تَت من الشر والصواب من ا٠تطأ 

للحواس يف تفهم  من األعماؿ، يقابل نظره الفكري أو العلمي الذي يستند
ا١تعقوالت؛ نقوؿ مع ىذا ٨تن ال نسلم معو أف الضمَت ُوجد اتمِّا كامبًل 
لدى اٞتميع على السواء، فلئن كاف شعاًعا من نور كما يقوؿ فلم يكن 
ٔتثابة واحدة من القوة يف كل األزماف، كما أنو من ا١تسلَّم بو أف حكمنا 

كبَتًا عن حكم آابئنا األولُت، األخبلقي على بعض األفعاؿ ٮتتلف اختبلفًا  
 وما ذاؾ إال ٙترة التجربة والًتبية.

يرى ىؤالء أف الضمَت ليس قوة «: مذىب الكسبيُت»الثالث: 
فطرية حسية أو عقلية، بل ىو قوة من الشعور الكسيب استفادىا ا١ترء 
ابلتدريج، وىو لذلك ٮتتلف تبًعا للمؤثرات ويتفاوت ابختبلؼ األمم 

أصحاب ىذا ا١تذىب يف إيضاحو، ومنهم ستيوارت مل  والبيئات.يقوؿ
Stuart Mill ،إف ا١ترء نشأ عادة يف ٚتاعة ٢تا عرفها وتقاليدىا وأنظمتها :

اليت تبيح أعمااًل وتثيب عليها وٖتـر أخرى وٖتدد ٢تا عقااًب، فكاف الناس 
ىذا أيلفوف ا٠تَت ويفعلونو، ويكرىوف الشر ويزدرونو َرَغًبا وَرَىًبا، مث ٪تا 

الشعور بوازع الشرائع الوضعية والسماوية، وتطاوؿ الزمن فنسي الناس أو 
تناسوا األسباب األوُف اٟتقيقية ٟتب ا٠تَت وا١تيل إليو وبغض الشر والبعد 
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عنو، وزعموا أهنم يفعلوف األوؿ بدافع نفسي ابطٍت كما ينأوف عن الثاين 
 .بدافع نفسي ابطٍت أيًضا، وىذا ما ُٝتي بعد ابلضمَت

ومن السهل رد ىذا الرأي أيًضا، أبف الضمَت لو كاف كسبيِّا ويتفاوت 
هبذا القدر الختلف الناس يف أصوؿ الفضائل والرذائل ابختبلؼ األمم 
والبيئات والعصور كما ٗتتلف التقاليد والقوانُت، وىذا منكور قطًعا التفاؽ 

 بعض الناس على ا١تبادئ ا٠تلقية يف كل زماف ومكاف وإف اختلفوا يف
 اٞتزئيات.

كما أف لنا أف نقوؿ يف الرد عليهم أيًضا: إف ا١تشرعُت الذين بيدىم 
زماـ األمم واٞتماعات يعتمدوف يف كل ما يشّرِعوف من قوانُت على ما لدى 
الناس من ا١تبادئ العامة للفضيلة والرذيلة، حىت تناؿ ىذه القوانُت من 

ىذا من العسَت إف َف يكن من احًتاـ الكافة ما يضمن تنفيذىا، وإال لكاف 
ا١تستحيل، فا١ترء يف الغالب من األمر ال يطيع القانوف إال العتقاده 
بعدالتو، وىذا االعتقاد ال بد أف يكوف وليد قوة فطرية يف أصلها لدى 

 اإلنساف.

وقصارى القوؿ بعد ما تقدـ من بياف ا١تذاىب السابقة ونقدىا، وىي 
ضمَت، أننا ٩تتار، ويؤيدان الواقع وا١تشاىدة ٚتاع اآلراء يف تفسَت ماىية ال

فيما ٩تتار، أف الضمَت قوة فطرية يف كل إنساف ابعتبار جرثومتها وأصلها، 
وأف للًتبية العقلية واألدبية دخبًل يف ٪توىا وكما٢تا. ولعلنا ال نبعد عن 
الصواب إذا قلنا: إننا نتفق يف ىذا مع الغزاِف بعد ما نقلناه عنو من 
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٢تذه القوة ا٢تادية للمرء يف أعمالو احملاسبة لو عليها اترة نورًا إ٢تيِّا تسميتو 
وطورًا معرفة؛ إذ وصفها أبهنا نور إ٢تي يسيغ لنا القوؿ أبهنا يف أصلها قوة 
فطرية، وتسميتها بعد ىذا معرفة ٕتعلنا يف ِحلٍّ من تقرير أهنا تنمو وتكمل 

 ابلًتبية.

 الضىري تسبٗٛ( 4-6)

حثُت أف الضمَت ال ٭تتاج لًتبية وال هتذيب؛ ألنو ال يرى بعض البا
يتغَت وال يتبدؿ وال يضل وال ٬تهل، وأما ما يوجد من ا٨تراؼ عن اٞتادة 
فمرجعو ضعف يف العزٯتة وفساد يف اإلرادة وا٠تلق؛ لغلبة الشهوات وقوة 
أسرىا يف كثَت من األحياف. وإذف فا١تطلوب قمع الشهوات اٞتا٤تة 

طاهنا، فيظهر الضمَت بكامل سنائو وهبائو، ويسمعنا صوتو وا٠تروج عن سل
 وأوامره واضحة جلية.

ويرى اآلخروف أف الضمَت كسائر القوى يتأثر ابلشهوات وغلبتها 
وإب٫تاؿ أوامره ونواىيو، فيخرج عن السبيل السوي يف أحكامو؛ ولذلك 

 ٭تتاج لًتبية.

ُلوا قُػُلوبُػَنا يف َأِكنٍَّة ولعل ٦تا يشهد لؤلولُت ىذه اآلايت وأمثا٢تا: َوقَا
٦تَِّّا َتْدُعواَن ِإلَْيِو َويف آَذانَِنا َوقْػٌر َوِمن بَػْيِنَنا َوبَػْيِنَك ِحَجاٌب، َوَجَعْلَنا َعَلٰى 
قُػُلوهِبِْم َأِكنًَّة َأف يَػْفَقُهوُه، َكبلَّ َبْل رَاَف َعَلٰى قُػُلوهِبِم مَّا َكانُوا َيْكِسُبوَف. على 

احية العملية ال قيمة لو مطلًقا، فبإضعاؼ الشهوات وعدـ أف ا٠تلق من الن
االنصياع ٢تا، وإب٪تاء القوة العاقلة وهتذيبها، وإبطاعة الضمَت فيما أيمر بو؛ 
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بذلك يسلك ا١ترء طريق ا٠تَت سواء أقلنا مع األولُت: إف الضمَت ظهر 
راف  على فطرتو األوُف، قوايِّ مرىوب اٞتانب انفذ الكلمة، بعد أف زاؿ ما

عليو من حجب الشهوات، أو قلنا مع اآلخرين: إنو رجع قوايِّ كامبًل كما  
كاف حُت ابعد ا١ترء بُت نفسو وبُت الشهوات فلم يلِق ٢تا اباًل وَف يسمع ٢تا 
صواًت. و٢تذا نعاًف ىذا البحث على طريقة القائلُت ابحتياجو للًتبية، 

 فنقوؿ:

اٟتكم صائب القضاء، قد يعتور الضمَت حاالت ٕتعلو غَت مأموف 
ولذلك كاف من الضمائر: الضمَت ا١تستقيم، والضمَت اٞتاىل، والضمَت 

 الشاؾ ا١تراتب.

فاألوؿ ىو الذي َف تستطع القوى األخرى الشهوانية والغضبية أف 
 تلوي عنانو إُف انحية الشر وٖتيلو عن جهة ا٠تَت.

أنو  أما الضمَت اٞتاىل فهو الضمَت الذي يوحي ابلشر وىو جاىل
شر، كاألطفاؿ الذين يعذبوف اٟتيواانت ظانُت أهنم يداعبوهنا، فهم ال 
يفعلوف ذلك عن قسوة أو غلظة ٦تقوتة، بل ٬تهلوف أو ال يفكروف يف أهنم 
هبذا الصنيع يعذبوهنا، وكذلك ما نُقل إلينا من أف بعض ا١تتوحشُت كانوا 

ين أف ذلك خَت يقتلوف آابءىم ا١تسنُت حُت ال يستطيعوف إطعامهم، معتقد
ألنو ينجيهم من عذاب اٞتوع. وعبلج أمثاؿ ىذه الضمائر يكوف بتوسيع 

 (ٛٔ) حىت يفهموا األمور على وجوىها. ا١تدارؾ العقلية ألصحاهبا

وأخَتًا، ٭تدث للضمَت الشك واالرتياب والًتدد واٟتَتة، ال يف معرفة 
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و اٟتكم فيها ا٠تَت من الشر، بل إذا عرض للمرء واجبات ٥تتلفة يُطلب من
 واختيار أحدىا، وعبلج ىذه اٟتالة االنتفاع ٔتشورة ذوي اآلراء اٟتكيمة.

ومع ىذه اٟتاالت، اليت يتعثر يف بعضها الضمَت يف أحكامو، فإنو 
ليس لؤلخبلقي أف يطلب من أحد إال إطاعة ضمَته، فإف فعل ذلك 

خاطًئا؛ أصاب وكاف خَتًا، وليس عليو إف كاف اٟتكم الذي أصدره الضمَت 
لذلك وجب أف ٯتكن للضمَت من القياـ ٔتهمتو السامية على الوجو 

 األكمل، وال يكوف ىذا إال بًتبيتو وهتذيبو.

بًتبية الضمَت تغَت نظر اإلنسانية لكثَت من األعماؿ، فالضحااي 
اإلنسانية والقرابُت اليت كانت تقدَّـ للمؤ٢تَُّت، واالنتحار، وحق اٟتياة 

لآلابء على األبناء لدى بعض األمم، والنهب وقطع وا١توت الذي كاف 
الطريق وقد كاف من عبلئم البطولة يف األزماف السابقة، واسًتقاؽ األسرى، 
ووأد األوالد عند العرب يف اٞتاىلية؛ كل أولئك كانت أمورًا يبيحها بل 
، فأصبحت اليـو وىي جرائم بشعة ال  أيمر هبا الضمَت يف غَت ٖترُّج وال أتمثُّ

 (ٜٔ) ابلتفكَت فيها، بَػْلَو إتياهنا.سمح الضمَت ي

وتبدأ تربية الضمَت أايـ الطفولة بتقوية شعور الطفل األديب، وذلك 
بتعويده اإلحساس اب٠تَت والشر وأثر كل منهما، وإشعاره ابلفرؽ بُت ا١تدح 
والذـ حىت ال يبلد إحساسو فيستواي لديو، ولفتو برفق إُف ما أيتيو من 

 ية وتبصَته بنتائجها فيمن حولو.٥تالفات أدب

٬تيء بعد ىذا إذا شب الطفل دوُر القوة العاقلة، وإ٪تاؤىا وتكميلها 
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ابلقدر ا١تمكن، وذلك ٠تطرىا الكبَت يف تقدير الضمَت لؤلعماؿ 
األخبلقية؛ ألف العقل ىو الذي ٯتحص األعماؿ ويهيئها ٟتكم الضمَت، 

ف حكم ضمَته أقرب إُف فكلما ارتقى عقل اإلنساف واتسعت مداركو كا
الصواب. و٨تن ٚتيًعا نشعر ابلفرؽ يف اٟتكم يف أية مسألة ٢تا أدىن صلة 
ابلدين، بُت رجل جاىل متعصب وآخر مثقف متعلم استنار فكره ابلتعليم 
والًتبية؛ إذ ما أسرع األوؿ لعدىا بدعة سيئة تزلزؿ الدين من قواعده، 

ما َف يعلم األوؿ قد يعدىا أمًرا  بينما اآلخر وىو يعلم من الزمن وتطوراتو
طيًبا من ا٠تَت تنفيذه؛ ولذلك كاف قصر النظر وسعة ا١تدارؾ العقلية سبًبا 

 للخبلؼ دائًما بُت اٞتامدين وا١تصلحُت.

وأخَتًا، من أىم سبل ىذا الًتبية ا١تبادرة بطاعة الضمَت فيما أيمر بو، 
انة، شأهنا يف ذلك شأف حىت تقوى فيو قوة اٟتكم األديب على األعماؿ اب١تر 

سائر ا١تلكات النفسية تضعف ابإل٫تاؿ وتقوى وتكمل ابلتمرف وإعانتها 
على أداء مهمتها؛ و٢تذا كاف ال بد للمرء من تربية إرادتو وجعلها ماضية 
صاٟتة ال تعصي للضمَت أمًرا، فإف اإلنساف إذا خالفت إرادتو حكم 

يب، فإذا خالفتو مرة أخرى الضمَت ألوؿ مرة ٭تس أبَف شديد مصدره التأن
أحس أبَف دوف األوؿ، وىكذا حىت ال ٭تس لعصيانو أبَف ألبتة، فيخفت 
صوتو ويضعف سلطانو. و٦تا يعُت أيًضا على ىذا النوع من وسائل الًتبية 
ة، والقوانُت اليت ٖتمي األخبلؽ، واٟتكومة  الُقَدى الصاٟتة، والبيئة ا٠تَتِّ

ذلك ٦تا ٭تفظ لقوة اٟتكم األديب نشاطها  اليت تسهر على تنفيذىا، وأشباه
 ويقوي سلطاهنا.
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 الضىري دزجات( 4-5) 

 للضمَت ثبلث درجات، نتكلم عن كل منها فيما يلي: 

األوُف: ضمَت يعمل الواجب خوفًا من الناس، فهو يرى خَتًا ما 
يرونو خَتًا وشرِّا ما يرونو شرِّا، ال يصدر صاحبو يف أعمالو عن رأي نفسو 

ه دائًما مدفوًعا بغَته، ىذا اٞتندي مثبًل يصمد للحرب ويصرب على بل نرا
أَلْوائها، وال يفر حىت ال يقاؿ عنو إنو جباف رِعديد، وذاؾ الرجل يصلي أو 
يصدؽ يف حديثو ألنو ال يرضى أف يرى فيو الناس رجبًل رقيق الدين كذااًب، 

هم وأمنوا وأىل ىذه الدرجة الدنيا ال يتورعوف عن شر إذا خلوا أبنفس
 الرقيب، أو عاشوا يف بيئة سيئة ال ترى الشر أمًرا نكًرا.

الثانية: وىي أحسن حااًل من سابقتها، ضمَت يرى ا٠تَت فيما أمر بو 
القانوف والشر فيما حظره، فهو يطيع القانوف أايِّ كاف مصدره وال يسمح 
لنفسو ٔتخالفتو وإف أمن رجل الشرطة وسلطاف النيابة. صاحب ىذا 

ضمَت يُعترب من األخيار؛ ألنو ال يسرؽ وال يقتل وال ٮتوف وال أييت منكًرا ال
حظره القانوف الوضعي أو السماوي أو األخبلقي وإف أمن العقوبة، ذلك 

 أبف ضمَته أيمره ابتباع القانوف وعدـ ٥تالفتو يف السر أو العبلنية.

راه يف الثالثة: وىي الدرجة العليا، ضمَت ٭تتم على صاحبو عمل ما ي
نفسو خَتًا، خالف ما تواضع عليو الناس وما أمر بو القانوف أو وافقو، 
يشعر أبف ىذا العمل خَت ألنو يراه خَتًا، ال ألف القانوف أمر بو، ويرى أف 
ذاؾ شر ألنو يراه يف نفسو شرِّا ال ألف العرؼ أو القانوف هنى عنو، فهو 
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١تسنونة ليعرؼ أساس اٟتق ينفذ بصره وراء القواعد ا١تتعارفة والقوانُت ا
والباطل وا٠تَت والشر، فإف ىدى إُف ا٠تَت عمل بو وإف خالف رأي الناس 
ٚتيًعا، مهما كلفو من مشاؽ وأرىقو من آالـ. وىذه الدرجة ال يصل إليها 
إال الرسل واألنبياء وكبار ا١تصلحُت، الذين يصدعوف ٔتا عرفوا أنو اٟتق وال 

جات الثبلث يسلم بعضها ابلًتبية إُف بعض، ٮتافوف لومة الئم. وتلك الدر 
ويف مقدور من كاف يف درجة أف يصل إُف ما فوقها بتهذيب ضمَته 

 وتكميلو.

 األعمٜ املجن( 5) 

 تعسٖفْ( ١-5) 

كثَتًا ما يسائل ا١ترء نفسو: ماذا أبغي من ىذه اٟتياة؟ أو ماذا أريد 
َت كل ا٠تَت يف أف أكوف؟ فالصورة اليت وضعناىا ونود ٖتقيقها ونرى ا٠ت

الوصوؿ إليها وتصلح أف تكوف جوااًب عن ىذا التساؤؿ؛ ىي ما يسمى يف 
عرؼ اٟتديثُت من الكتاب اب١تثل األعلى، فهو تلك الصورة البعيدة ا١تناؿ 
اليت رٝتها كل منا لنفسو، ويعمل جاىًدا على القرب منها إف أعجزه 

 من نفسو ومالو.الوصوؿ إليها، ويستهُت يف سبيل ذلك بكل جهد يناؿ 

من ىذه الناحية كاف الفرؽ بينو وبُت الغاية، فهذه يسعى ا١ترء 
لتحقيقها، بعد أف قدر لذلك الوسائل، وعرؼ أف يف مقدوره الوصوؿ إليها 
بسهولة ويسر أو مشقة وعسر، أما ا١تثل األعلى فهيهات أف يصل إليو 

منو؛ ولذلك   مهما أنفق من ٣تهود، فهو يتغَت ويرتفع كلما حاولنا الدنو
 كاف أداة مباشرة صاٟتة للرقي والكماؿ.
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 اختالفْ( 5-2) 

كل منا لو مثلو األعلى، ىذا مثلو رجل مغًتؼ من لذائذ اٟتياة، 
و٬تد سبل ا١تعيشة الراضية أمامو موفورة، وذاؾ مثلو األعلى إنساف كمل 
عقلو وأخذ أبوفر حظ من العلـو والفنوف حىت صار انبغة، وآخر مثلو 

ى عمر بن ا٠تطاب يف شجاعتو وعدلو، وآخر أف يكوف معبود األعل
اٞتماىَت كالزعماء الشعبيُت، وغَت ىؤالء من يرى مثلو األعلى أف يكوف 
حكيًما زاىًدا، ال تستهويو لذائذ اٟتياة وال مفاتن العصر، بل يعلو بنفسو 
على ىذه الصغائر ويعيش يف عاَف روحي كامل، إُف آخر أشباه ىاتيك 

 لعليا اليت تكاد تكوف بعدد أفراد الناس.الصور ا

وليس يف وسع األخبلقي أف يرسم لكل امرئ مثبًل يناسبو، فإف ذلك 
ٮتتلف ابختبلؼ األشخاص والبيئة والًتبية ونوع اٟتياة اليت ٭تيوهنا، وغاية 
ما يطلبو األخبلقي أف يكوف ا١تثل األعلى الذي يتخذه كل لنفسو ٯتثل 

١ترء يف شأف من شئونو: يف عملو ا٠تاص، وسياستو خَت ما ٯتكن أف يكونو ا
 لنفسو، ومعاملتو للناس.

 (5-3 )ٌُّْ ُّ ته  ٓٔمن

يبدأ تكوف ا١تثل يف زمن الطفولة، وال يزاؿ ينمو بتأثَت العوامل 
 ا١تختلفة، دوف أف يشعر ا١ترء بو حىت يتحدد ٘تاًما.

الناشئ يف وأىم العوامل لتكوينو ىي ا١تنزؿ وا١تدرسة والدين، فًتبية 
ا١تنزؿ، وما يراه ويسمعو من أبويو وإخوتو من قصص وحكاايت، والنظاـ 
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الذي يسود البيت، وا١تدرسة وما يراه فيها ويسمعو من مدرسيو، وما يقرأه 
يف الكتب من قصص األبطاؿ والعظماء ورجاالت التاريخ وما كاف ٢تم من 

يوقفنا عليو من سَت  آاثر خالدة َف تقَو يد الزماف على ٤توىا، والدين وما
الرسل واألنبياء ونظاـ اٟتياة األخرى اليت أعدت خَتاهتا للمتقُت الذين 
ينفقوف يف السراء والضراء والكاظمُت الغيظ والعافُت عن الناس، كل ذلك 
وما إليو لو أكرب األثر يف تكوُّف ا١تثل األعلى و٪توه شيًئا فشيًئا حىت أيخذ 

ل الصور وخَتىا؛ ولذلك كثَتًا ما ٭تس ا١ترء الصورة اليت يراىا ا١ترء أكم
من نفسو تغَتًا يف مثلو األعلى، فهذا الطالب مثبًل كاف يقنع أوؿ أمره أف 
يكوف كأستاذه، فإذا بو بعد أف اتسعت أمامو آفاؽ اٟتياة َف يرَض أف يكوف 

 مثلو األعلى إال أحد األبطاؿ والزعماء.

قد يضيق حىت ينعدـ،  وكما ينمو ا١تثل األعلى حىت يصل للكماؿ
ويشاَىد ىذا يف أمثاؿ العماؿ الذين يقضوف حياهتم يف أعماؿ يدوية 
٤تدودة، يذىب الواحد منهم صباًحا حملل عملو يفعل ما فعلو ابألمس وما 
سيفعلو يف الغد، مث يعود لداره قانًعا أبنو قاـ ٔتا يسد الَعَوز ويدفع اٟتاجة، 

ة، وال يف أمد أعلى يصل إليو يف حياتو، ال يفكر يف عيشة غَت عيشتو الرتيب
ويف ضيق ا١تثل األعلى أو انعدامو خطر عظيم على نشاط اإلنساف وسعيو 

 للوصوؿ إُف الكماؿ؛ ألف ا١تثل األعلى ىو مصدر ذلك كلو.

 اخلمكٗٛ ٔاملكاٖٗظ اخلمك٘ الكٗاع( 6)

 الكٗاع وعٍٜ( ١-6) 

د مثبًل عمدان إُف إذا أردان معرفة مساحة دار أو وزف قطعة من اٟتدي
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وحدة ا١تقياس وىي ا١تًت وعرفنا بو مساحة األوُف، ووحدة ا١تيزاف وىو 
الرطل وعرفنا بو وزف األخرى، وىكذا يف ٚتيع األشياء ا١تادية. أما األمور 
ا١تعنوية، كاألعماؿ األدبية اليت تصدر منا ومن غَتان، فماذا نصنع لبياف 

قيمتها؟ نتعرؼ ذلك اب١تيزاف أو خَتىا من شرىا؟ وأبي الوسائل نتعرؼ 
ا١تقياس ا٠تلقي، فهو ا١تستوى الذي نتحاكم إليو لتقدير قيم األعماؿ 
األخبلقية. ومعرفة ىذا ا١تقياس، أو ىذا ا١تستوى، من أىم مباحث علم 

 األخبلؽ، الذي يبحث يف أعماؿ الناس من حيث خَتىا وشرىا.

قاييس، فكاف منهم وقد اختلف الناس وال يزالوف ٥تتلفُت يف ىذه ا١ت
من ٭تتكم يف أعمالو وأعماؿ سواه إُف العرؼ والتقاليد للقبيلة أو اٞتماعة 
اليت يعيش بينها، فَتى خَتًا وحسًنا ما أقره ىذا العرؼ، وشرِّا وقبيًحا ما 
خالفو. وكاف منهم من ٭تتكم إُف القانوف الوضعي أو السماوي يف معرفة 

من ال ٭تتكم إُف ىذا ا١تقياس أو ذاؾ، حسن األفعاؿ وقبيحها. وكاف منهم 
بل ال ٭تكِّم إال رأيو الشخصي فهو عنده ا١تستوى ا٠تلقي، فما وافقو كاف 
خَتًا وما َف يوافقو كاف شرِّا. مث كاف منهم من َف يرَض لنفسو واحًدا من ىذه 
ا١تقاييس، ففكر يف مستوى نظري من قاعدة أو مبدأ عاـ يرى ٖتقيقو ىو 

ا١تثل األعلى الذي ٬تب الوصوؿ إليو، وبذلك جعل ىذا ا٠تَت األٝتى و 
 ا١تستوى ىو ا١تيزاف ا٠تلقي الذي نزف بو األعماؿ ٚتيعها.

 ٌٔظسٖٛ عىمٗٛ إىل تكطٗىّا( 6-2) 

إذا نظران للعرؼ والقانوف والرأي الشخصي وجدانىا ٗتتلف اختبلفًا  
وُف غَت كبَتًا حسب الزماف وا١تكاف، فعرؼ األمم القدٯتة يف الُعُصر األ
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عرفها يف الُعصر اٟتديثة، بل عرؼ كل منها يف ىذه الُعصر اٟتديثة ٮتتلف 
حسب أدوارىا التارٮتية ا١تختلفة، كذلك القانوف ٮتتلف ابختبلؼ الزماف 
والببلد واألمم. أما الرأي الشخصي فهو جد ٥تتلف، يرى اإلنساف حسًنا 

ظروؼ وا١تبلبسات، اليـو ما كاف يراه قبيًحا ابألمس، وذلك الختبلؼ ال
والتساع مداركو وتغَت نواحي تفكَته وتقدمو يف الًتبية والتهذيب، من أجل 
ىذا كانت تلك ا١تقاييس خاصة مقيدة ٤تدودة، وىي يف الوقت نفسو أمور 
موجودة يقاس على مثا٢تا؛ لذلك ٝتيت اب١تقاييس العملية ألف كبلِّ منها 

 موجود فعبًل وحقيقة.

انوف أشبو األشياء بعملية القياس يف األحكاـ والقياس ابلعرؼ والق
الفقهية، فكما يقوؿ الفقيو مثبًل تناوؿ اٟتشيش حراـ كا٠تمر لوجود علة 
التحرًن فيو وىي اإلسكار وضياع العقل، كذلك يقوؿ من اٗتذ العرؼ أو 
القانوف مقياًسا لو؛ ىذا الفعل حسن ألف العرؼ أو القانوف استحسن 

العرؼ أو القانوف عد مثلو قبيًحا. أما من جعل مثلو، وذاؾ قبيح ألف 
مقياسو رأيو ا٠تاص فهو شبيو ابجملتهد؛ ألنو ال أيخذ يف حكمو إال برأيو 

 الذي كوَّنو لنفسو، غَت مقيد بعرؼ أو قانوف أو مبدأ نظري عاـ.

بقي من ا١تقاييس اليت عددانىا ا١تقاييس ا١تثالية، أي القواعد 
تص بزماف أو مكاف أو أقواـ معينُت، بل ىي وا١تبادئ العامة اليت ال ٗت

عامة للجميع على السواء، وىي ما تسمى اب١تقاييس النظرية؛ ألف منشأىا 
التفكَت والنظر اللذاف يهدايف إُف قاعدة أو قانوف عاـ أو مثل أعلى ذىٍت 
غَت موجود عمليِّا تُقاس بو األعماؿ، ىذا ىو معٌت كوهنا نظرية؛ إذ ليس 
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فها أبهنا نظرية أهنا ال تطبق يف اٟتياة العملية، بل إهنا ا١تراد من وص
مستوايت عقلية مثالية و٢تا مع ىذا قيمتها العملية يف تقدير قيم األعماؿ 

 هبا.

وىذه ا١تقاييس النظرية ٥تتلفة متعددة أيًضا، فمن فبلسفة علم 
األخبلؽ من جعل ىذا ا١تستوى النظري الذي يقيس بو األعماؿ األدبية 

 واجب، ومنهم من جعلو ا١تنفعة، ومنهم من جعلو الكماؿ.ىو ال

وليس من موضوع دراستنا اآلف دراسة ا١تقاييس النظرية، بل ا١تراد 
 ْتثو ىذا العاـ ىو العرؼ والقانوف من ا١تقاييس العملية.

 العسف( 5) 

 تعسٖفْ( ١-5) 

العرؼ يف اللغة: التتابع، يُقاؿ: جاء القـو ُعرفًا أي بعضهم خلف 
، ومنو َواْلُمْرَسبَلِت ُعْرفًا، وُيستعمل يف اصطبلح علم األخبلؽ يف بعض

مثل ىذا ا١تعٌت، وىو متابعة الناس بعضهم لبعض يف عادة أو عادات 
 متابعة متكررة حىت تصَت اثبتة راسخة.

وىذا ا١تعٌت وإف كاف يوجد مثلو عند بعض أنواع اٟتيواانت اليت 
مثل النمل ٮتزف أقواتو صيًفا للتغذي  تعيش ٣تتمعة، ال يسمى عرًفا عندان،

منها شتاء ويفعل ذلك منذ ُخلق إُف أف ينقرض نوعو، والنحل ومتابعة 
َجْنيو لؤلزىار وإحالتها إُف عسل مصفى ابستمرار، وىجرة بعض الطيور من 
إقليم إُف آخر يف بعض فصوؿ العاـ، وأكل دودة القز أوراؽ التوت 
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 وؿ نفسها بشكل يودي هبا.وإفرازىا حريًرا انعًما تنسجو ح

كل ىذه وأمثا٢تا أعماؿ متكررة مستمرة من جيل إُف جيل، إال أهنا 
ال تسمى عرًفا لصدورىا من اٟتيواانت والطيور عن الغرائز وحدىا دوف 
إرادة أو اختيار؛ ولذلك نراىا تًتسَّم هنًجا معيًنا ال ٖتيد عنو يف تلك 

ابلغاايت النهائية ٢تا. أما األعماؿ  األعماؿ، كما أهنا وىي تقـو هبا ال تشعر
ا١تتعارفة لقبيلة أو أمة من األمم فا١ترء يعمل ما يعمل منها إبرادتو واختياره؛ 
و٢تذا قد يعدؿ منها يف كثَت من األحايُت، كما أنو يشعر شعورًا اتمِّا 

 ابلغاايت اليت تؤدي إليها.

 العسف أصن( 5-2) 

لعادات والتقاليد والسلوؾ يرجع العرؼ، وىو كما قلنا: ٣تموعة ا
 لقبيلة من القبائل أو أمة من األمم، إُف أصوؿ ٥تتلفة.

فبعض ىذه العادات والتقاليد أعماؿ دعت إليها يف األصل غريزة 
من الغرائز، مثل أف يعمل شخص عمبًل مبعثو احملافظة على الذات فينقلو 

صادفة،  عنو غَته وغَته حىت يصَت متعارفًا، وبعضها يرجع للحظ وا١ت
كالتفاؤؿ من العمل يف يـو معُت والتشاـؤ منو يف يـو آخر، مرد ذلك إُف 
أف أسبلفنا أصابوا حظِّا من القياـ بعمل يف يـو خاص، أو ُمُنوا بكارثة من 
القياـ ٔتثلو يف يـو آخر، فاستنتجوا وا٫تُت أف ىذا العمل لو تكرر يف مثل 

مث َدرَج األبناء على ىذا ىذا اليـو نفسو كاف لو مثل نتيجتو األوُف، 
 االعتقاد الفاسد جيبًل بعد جيل حىت صار عرفًا ٢تم.
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وأخَتًا، فبعض األمور ا١تتعارفة ترجع إُف اتريخ األمة ودينها، فاألمم 
اليت تسكن الثغور ا١تهددة ابلغارات تستحسن الشجاعة وعدـ هتيُّب 
 األخطار، وبتوارث ا٠تلف ذلك عن السلف صارت أعماؿ الشجاعة

مألوفة متعارفة، ومن ذلك ما تعارؼ عليو ا١تصريوف القدماء من ٖتنيط 
مواتىم ودفن كثَت من متاعهم معهم، ٦تا كاف أصلو اعتقادىم ٓتلود الروح 
والبعث والرغبة يف أف يُبعث ا١تُتوىفَّ سليم اٞتسم. ومن ابتناء العرؼ على 

 عيد األضحى الدين والتاريخ أيًضا ما يقـو بو ا١تسلموف من التضحية يف
وما تعارفنا عليو يف هنضتنا  -عليو السبلـ  -إحياًء لذكرى فداء إٝتاعيل 

 اٟتاليَّة من تكرًن الشهداء واٗتاذ أايـ خاصة وأعياد وطنية لذكرايهتا اجمليدة.

من أجل ىذا كلو يتبُت أف العرؼ ليس مبناه دائًما على العقل، بل 
 دخل للعقل فيها، كاٟتظ قد يرجع يف كثَت من األحواؿ إُف أمور ال

 وا١تصادفة والتفاؤؿ و٨توىا.

ومهما يكن، فيجب أف نبلحظ الفرؽ بُت العرؼ والعادة، ىذه 
أسبق اترٮتًا، ويصَت بعضها عرفًا ابحملاكاة أو التقليد إذا كانت عادة ٢تذا أو 
ذاؾ ٦تن أوتوا الذوؽ اٟتسن والرأي اٟتكيم والنفوذ. وإذف، ال بد أف 

إُف أساس قوي من ضمَت اٞتماعة واستحسانو لو، وإُف يستند العرؼ 
أساس نفسي يتمثل يف االحتذاء والتقليد، حىت تتأكد العادة وتصَت عرفًا 

 اثبًتا يُعترب جزًءا من تقاليد األمة وعقائدىا.

 ٔضمطاٌْ العسف قٕٚ( 5-3) 

للعرؼ على ا١ترء سلطاف كبَت، فهو يتأثر بعادات قومو وتقاليدىم 
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يوافق على بعضها يف قرارة نفسو، نرى ا١ترء يسرؼ يف أمور  وإف كاف ال
الزواج وا١تآمت استجابة لداعي العرؼ وىو ساخط، إال أنو ٮتشى أف تصيبو 
ا١تَعرَّة إف خرج على ما تعارؼ عليو قومو، وما أكثر من يرى أف ىذه العادة 

ىا، العرفية فيها مضرة ألمتو وإساءة لسمعتها، فيحدث نفسو ابلدعوة لنبذ
فيأخذ العرؼ على يديو حىت يقعد بو عما أراد، ومن ىذا إقامة ا١توالد 

 ا١تختلفة سنوايِّ يف نظر الكثَتين.

بل إف للعرؼ سلطانو الكبَت كذلك على األمم واٟتكومات، فبل 
ٕترؤ على التعديل فيو إال بقدر، حذر ما يكوف من العامة وأشباه العامة، 

بلمية ما تعارفناه من االحتفاؿ رٝتيِّا ابحململ ومن ا١تثل ا١تخجلة لنا كأمة إس
والتربؾ ابٞتمل، حىت ليمروا مقوده بُت أيدي الوزراء والكرباء، بُت 
ابتسامات السخرية من كثَت من احملتفلُت وا١تدعوين، وبرغم زراية األجانب 
عن الدين وعن الوطن الذين يذيعوف ىذا ا١تنظر وأمثالو يف ببلدىم، رغبة 

 ا والنيل من عاداتنا وديننا.يف اٟتط من

ولوال ٚتاعة من ا١تصلحُت أانر هللا بصائرىم، وعرفوا السيئ ٦تا 
تواضعت عليو أمتهم، فندبوا أنفسهم حملاربتو، مستهينُت ابآلالـ مستقبلُت 
برحابة صدر ما ينا٢تم من عنت وإرىاؽ؛ لبقينا حىت اليـو يف غمرة من 

 من سيئ التقاليد. الضبللة، مأاتىا ما كاف عليو األسبلؼ

، و٥ترٍج للزكاة،  ومع ىذا فكم للعرؼ من حسنات! كم من مصلٍّ
و٦تتنٍع عن شرب ا٠تمر، ال لشيء إال خضوًعا لعرؼ أىلو وبلده وخشية 
لـو األىلُت! ولقوة سلطاف العرؼ وموافقتو للصاٌف كثَتًا اعتربه فقهاء 
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 حىت قاؿ قائلهم:اٟتنفية حجة، ورأوا أف ا١تعروؼ عرفًا كا١تشروط شرطًا، 

 والعػػػػػػػػرؼ يف الشػػػػػػػػرع لػػػػػػػػو اعتبػػػػػػػػار
 

 لػػػػػػػػذا عليػػػػػػػػو اٟتكػػػػػػػػم قػػػػػػػػد يػػػػػػػػدار
 

 و٢تم يف ذلك تطبيقات ٥تتلفة يف مسائل اإلٯتاف وغَتىا.

 وكٗاًضا صالحٗتْ عدً( 5-4) 

مع تسليمنا أبف العرؼ ٭تض على كثَت من خصاؿ ا٠تَت، ومع اعتبار 
قوؿ: إنو ال يصلح بعض الفقهاء حجيتو يف حوادث ومسائل ٥تتلفة، فإننا ن

 أف يكوف مقياًسا أخبلقيِّا لؤلمور اآلتية: 

األوؿ: ُيشًتط يف ا١تقياس األخبلقي أف يكوف عامِّا ال ٮتتلف 
ابختبلؼ البيئة والعصور، والعرؼ ليس لو ىذه الصفة، فأخص صفاتو 
االختبلؼ؛ ألف لكل أمة عرفها ولكل قـو تقاليدىم، بل إف العرؼ 

مة الواحدة إذا تقدـ هبا الزمن، وكثَت من األعماؿ اليت  ليختلف كثَتًا يف األ
كاف العرؼ أيمر هبا يف الزمن األوؿ ويراىا خَتًا أصبح يستهجنها ويعدىا 
شرِّا، واألمثلة لذلك أكثر من أف يتناو٢تا اٟتصر.من ىذه األمثلة وأد 
البنات الذي كاف عادة متعارفة لدى العرب اٞتاىليُت، حىت جاء اإلسبلـ 

طلها وصار ال يفكر أحد يف إتياهنا. والرؽ كاف متعارًفا عليو عند فأب
الشعوب القدٯتة، ؤتجيء اإلسبلـ وانتشار ا١تدنية تبُت ما فيو من مناقضة 
لئلنسانية وأنو عمل غَت شريف، فقضي عليو لذلك أو كاد. وكاف لؤلب 

ف وال عند الروماف حق اٟتياة وا١توت على أبنائو، وىذا ما ال يقره الروما
. وما تعارؼ عليو حىت اآلف أىل إسبانيا من اٗتاذ ٤تاربة  غَت الروماف اليـو
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الثَتاف وسيلة للتسلية والرايضة، ينكره أىاِف مستعمرة جبل طارؽ 
يروف أف « برنو»اإل٧تليزية وىي اٞتزء اٞتنويب من إسبانيا نفسها. وأىل 

ألقى رأسو عند قدميها، ا١ترء ال يستحق أف يتزوج بفتاة إال إذا قتل إنسااًن و 
فهذا القتل ىو ٝتة للنبل والشجاعة عندىم ال يقره قانوف ٝتاوي أو 

إُف غَت ىذه األمثلة  ٕٓوضعي، بل وال عرؼ غَتىم من القبائل األخرى،
اليت ىي على حبل الذراع ١تن يبتغيها يف أسفار الرحَّالة الذين جابوا الببلد 

الغريبة ا١تختلفة، وىي شاىدة على ونقلوا إلينا كثَتًا من عادات األمم 
 ٕٔاختبلؼ العرؼ وعدـ صبلحيتو مقياًسا أخبلقيِّا.

الثاين: عدـ ابتنائو يف كثَت من األمور على أساس يرضاه الدين 
واألخبلؽ؛ إذ ما أكثر تلك العادات اليت أصبحت عرفًا، ومبناىا كما 

 .ذكران اٟتظ وا١تصادفة أو قصر النظر، وال يقرىا العقل ْتاؿ

الثالث: إنو قاتل ٟترية التفكَت يف ا١ترء تقريًبا ألنو يفرض أوامره يف  
كثَت من اٟتاالت فرًضا، ولو التـز الناس العرؼ ووقفوا عند حدوده، ١تا 
تقدـ العاَف وألصيب ابٞتمود، وِحيل بينو وبُت االرتقاء. وليس أكثر 

لبالية؛ ولذلك حركات ا١تصلحُت إال ثورات على العادات السيئة والتقاليد ا
نعى هللا يف أكثر من موضع يف القرآف الكرًن على ا١تشركُت ٘تسكهم ٔتا  
كاف عليو آابؤىم من غَت نظر وال تفكَت، فقاؿ: َوِإَذا ِقيَل ٢َتُُم اتَِّبُعوا َما 

َنا َعَلْيِو آاَبَءاَن َأَوَلْو َكاَف آاَبُؤُىمْ  اَل يَػْعِقُلوَف  َأنَزَؿ هللُا قَاُلوا َبْل نَػتَِّبُع َما َأْلَفيػْ
ًئا َواَل يَػْهَتُدوَف!  َشيػْ

واعتبار الشرع لو يف بعض اٟتاالت ال ينايف عدـ صبلحيتو ١تيزاف 
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األعماؿ األخبلقية؛ ألف الفقهاء إ٪تا راعوه يف األمور ا١تادية من حيث 
صحتها وفسادىا، فتًتتب أو ال تًتتب عليها آاثرىا العملية، أما األخبلؽ 

ماؿ األدبية من انحية خَتيتها وشريتها، وكم من عمل فمناط نظرىا األع
يكوف صحيًحا شرًعا وىو شر من جهة األخبلؽ، كالذي يقف جانًبا من 
مالو على بناء ملجأ لليتامى مثبًل وقًفا مستوفًيا لشرائط الصحة، لكن ابعثو 
ىو الرايء والسمعة والطمع يف رتبة من رتب الشرؼ الرٝتية، ىذا العمل 

ا الستيفائو شروط الصحة يف مثلو، فتلزمو آاثره العملية من صحيح شرعً 
حبس العُت وعدـ التصرؼ فيها ابلبيع و٨توه وصرؼ غلتها ١تنافع ا١تلجأ 

 ومصارفو، إال أف األخبلؽ ال ٯتكن أف تعده خَتًا لفساد الباعث عليو.

٢تذه األسباب وغَتىا يتضح صحة ما رآه األخبلقيوف من عدـ 
ياس ا٠تلقي، فلننتقل عنو إُف البحث يف القياس الثاين صبلحية العرؼ للق

 وىو القانوف.

 الكإٌُ( 2)

 إٌٔاع الكٕاٌني، الفسٔم بٍّٗا

 إٌٔاعّا( ١-2) 

يعيش اإلنساف يف ىذه اٟتياة وىو ٤تاط بقوانُت ٥تتلفة ملـز اب٠تضوع 
 ٢تا، وإذا ما تتبعنا ىذه القوانُت وجدانىا تنحصر يف األنواع اآلتية: 

 لقوانُت الطبيعية.( أ)

 ( القوانُت البشرية أو الوضعية.ٕ) 
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 ( القوانُت اإل٢تية.ٖ) 

 ( القوانُت األخبلقية.ٗ) 

مقياس «: »القاموس»يف اللغة معناىا، كما جاء يف « قانوف»وكلمة 
، وىذا ا١تعٌت واضح يف القوانُت الوضعية والسماوية واألخبلقية «كل شيء

على الظواىر اليت تربط « القانوف»بلؽ لفظ دوف القوانُت الطبيعية، فإف إط
العناصر ا١تادية بعضها ببعض فيو تسامح كبَت. ولكل نوع من ىذه القوانُت 
األربعة ٦تيزات وخواص ٬تب ا١تبادرة ببياهنا حىت نعرؼ الصاٌف لقياس 

 األعماؿ منها.

 الطبٗعٗٛ الكٕاٌني( 2-2) 

ليت قدر هللا ٢تا أف ىي السُّنن اليت ٕتري عليها الكائنات، والنظم ا
ُُم اللَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُو النػََّهاَر فَِإَذا ُىم مُّْظِلُموَف، َوالشَّْمُس  ٩تضع ٢تا: َوآيٌَة ٢تَّ
ْراَنُه َمَناِزَؿ َحىتَّٰ  ِلَك تَػْقِديُر اْلَعزِيِز اْلَعِليِم * َواْلَقَمَر َقدَّ َا ذَٰ َٕتِْري ِلُمْستَػَقرٍّ ٢تَّ

اْلَقِدًِن * اَل الشَّْمُس يَنَبِغي ٢َتَا َأف تُْدِرَؾ اْلَقَمَر َواَل اللَّْيُل َعاَد َكاْلُعْرُجوِف 
َساِبُق النػََّهاِر وَُكلّّ يف فَػَلٍك َيْسَبُحوَف، َأَفَْ تَػَر َأفَّ هللَا يُوِلُج اللَّْيَل يف النػََّهاِر 

 ُكلّّ ٬َتِْري ِإَُفٰ َأَجٍل مَُّسمِّى.َويُوِلُج النػََّهاَر يف اللَّْيِل َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر  

وذلك يشمل القوانُت اليت يتعرفها العقل اب١تشاىدة الصادقة 
والتجربة ا١تطردة، كقانوف اٞتاذبية، وا١تد واٞتزر، و٘تدد األجساـ ابٟترارة، 
وٕتمد ا١تاء إذا ا٩تفضت حرارتو إُف ما ٖتت الصفر، وذوابف الثلج إذا 

الصفر أو ما فوقها، كما يشمل أيًضا القوانُت  ارتفعت اٟترارة إُف درجة
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اليت وصل إليها العقل ابلفكر والنظر دوف حاجة لتجربة أو مشاىدة؛ 
ولذلك أٚتع الناس على القوؿ بصحتها، مثل قوانُت اٟتساب اليت يقوؿ 

، وقوانُت «الكميتاف ا١تساويتاف لكمية اثلثة تكوانف متساويتُت»بعضها: 
وف التناقض القائل ابستحالة اتصاؼ الشيء الواحد ا١تنطق اليت منها قان

 بصفة ونقيضها.

و٦تا تتميز بو القوانُت الطبيعية أهنا اثبتة ال تتغَت، وأهنا عامة ال تقبل 
االستثناء، وأهنا انفذة على من عرفها ومن جهلها، وأهنا تكشف لنا عن 

 الواقع ال غَت، ال عما ينبغي أف يكوف.

 -تغَت علم الناس هبا، فاألرض منذ خلقها هللا ىي اثبتة ال تتغَت وإف 
تدور حوؿ الشمس، وإف اعتقد الناس حقبة من الزمن أف  -تعاُف 

الشمس ىي اليت تدور حو٢تا. وىي ال تقبل استثناء مطلًقا، فليس يف 
مقدور إنساف أف ٯتنع ا١تاء من الغلياف إذا وصل لدرجة ا١تئة فوؽ الصفر،  

النار من إحراؽ ما تتصل بو من األشياء.  كما أنو ليس من ا١تمكن منع
وىي انفذة على الصغَت والكبَت والعاَف واٞتاىل، فالكهرابء تصعق من 

 يلمسها وإف َف يعرؼ ٢تا ىذه ا٠تاصة.

وعلم األخبلؽ ال حاجة لو ببحث ىذه القوانُت، وإ٪تا الواجب على 
 اإلنساف السعي لتعرفها والكشف عنها لتزيد يف رفاىيتنا وسعادة

اإلنسانية، فبمعرفة قوة البخار والكهرابء مثبًل أمكن استخدامها يف ٚتيع 
 مرافقنا استخداًما عاد علينا اب٠تَت العميم.
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 الٕضعٗٛ الكٕاٌني( 2-3) 

ىذه القوانُت ىي ٣تموعة األوامر والنواىي اليت وضعها البشر 
ة أو ألنفسهم، فكل أمة ٢تا قوانينها ا٠تاصة اليت وضعها اٟتاكم مباشر 

بوساطة ا٢تيئة التشريعية، فيطيعها الناس ويتخذوهنا مقياًسا ٢تم، يشكلوف 
أعما٢تم على غرارىا رغبة أو رىبة؛ لذلك كاف ا١تعٌت األصلي لكلمة 

 واضًحا فيها.« قانوف»

ومن خواص ىذه الطائفة من القوانُت أهنا ال تبُت الواقع فقط  
َت اثبتة بل تتغَت تبًعا لرقي كالقوانُت الطبيعية، بل أتمر وتنهى، وأهنا غ

اجملتمع الذي ُوضعت لو والختبلؼ الظروؼ واألحواؿ؛ و٢تذا ٧تد ىذه 
 لتغيَت القوانُت وتنقيحها.« العدؿ»اللجاف ا١تتعددة اليت ألفتها وزارة 

كذلك من ٦تيزات ىذه القوانُت أنو ال يُؤاخذ هبا إال من عرفها 
كومات نشرىا حىت يعلمها وفهمها ووقف عليها، ومن مثَّ أوجبت اٟت

الناس، كما ال تنفذ على حديثي السن الذين ال يفهموهنا. وأيًضا ىذه 
القوانُت الوضعية قابلة للمخالفة، يستطيع أي إنساف أال يعتد هبا إذا كاف 
ا لتبعة ٥تالفتو؛ ولذلك احتاجت لقوة خارجة عنها لتنفيذىا. وإذا   مستعدِّ

ذه ا١تثابة من التغَت ابختبلؼ األمم كانت القوانُت الوضعية البشرية هب
 والبيئات واألزماف، فهي ال تصلح أف تكوف مقياًسا أخبلقيِّا عامِّا دائًما.

 اإلهلٗٛ الكٕاٌني( 2-4)

سبحانو وتعاُف  -ىذه القوانُت ىي األوامر والنواىي اليت شرعها هللا 
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من حكيم لعباده، وال أيتيها الباطل من بُت يديها وال من خلفها تنزيل  -
ٛتيد، شرعها لنا لنتخذىا قدوة يف ٚتيع أموران، ونسَت على سننها يف 

 معامبلتنا وسائر أحوالنا، واتباعها كفيل بسعادة الدنيا واآلخرة.

وىذه الشرائع السماوية اليت تُػوِّجت ابلشريعة اإلسبلمية اثبتة ال 
، فهي تتغَت، عامة خالدة، صاٟتة يف كل زماف وٞتميع الناس على السواء

لذلك صاٟتة ألف تكوف مقياًسا أخبلقيِّا إذا فهمنا حكمها وأسرارىا. أما 
حاجتنا للبحث األخبلقي مع وجودىا فموضع الكبلـ فيها بعد بياف النوع 

 األخَت من القوانُت، وىو القوانُت األخبلقية.

 ٗٛاألخالق الكٕاٌني( 2-5) 

ٔتعٌت أف ىي ٣تموع القواعد األدبية اليت تنظم سلوؾ الناس، 
اإلنساف العاقل ا١تختار يف إرادتو ٬تب أف يشكل سلوكو على ضوئها يف 
ظروؼ اٟتياة ا١تتنوعة، وهبذا نصل ٚتيًعا للمثل األعلى للحياة األخبلقية 

 الكاملة.

والقوانُت األخبلقية اثبتة ال تتغَت وإف تفاوتت الضمائر البشرية قليبًل 
بتأثَت الزمن أو ا١تبلبسات ا١تختلفة، أو كثَتًا يف فهم معانيها أو تطبيقها 

فما كاف خَتًا يف ا١تاضي ىو خَت يف نفسو يف اٟتاضر ويف ا١تستقبل أيًضا، 
كالصدؽ والشجاعة واألمانة واحملافظة على اٟتياة مثبًل. وىي مطلقة ال 
تقبل استثناء، فبل تتعلق بشرط وال مفر ألحد منها؛ إذ تفرض نفسها 

ٚتيًعا، وىي واضحة يفهمها اٞتميع على  بوساطة الضمَت على الناس
السواء، العاَف واٞتاىل والبدوي واٟتضري؛ ألف الضمَت يقرىا ٢تم ٚتيًعا، 
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وإف اختلفت أنظارىم يف بعض اٞتزئيات. وقد تقدـ ٢تذا زايدة بسط 
 وإيضاح.

ومن خواص القوانُت األخبلقية أيًضا أهنا إلزامية يلتـز ا١ترء طاعتها 
ة خارجة عنها، وأهنا من ا١تمكن أف تكوف عملية يف كل بدوف إجبار من قو 

األحواؿ؛ ألف اإلنساف العاقل يستطيع دائًما ٘تييز ا٠تَت من الشر، ويريد 
ًا يف أعمالو ال شريًرا، وإ٪تا كانت ىكذا ألف  طبًعا من نفسو أف يكوف خَتِّ

 من شرط اإللزاـ اإلمكاف، وإف أردت أف ُتطاع فأمر ٔتا ُيستطاع.

 الكٕاٌني ِرٓ بني الفسٔم (2-6) 

ٔتراجعة أنواع القوانُت اليت ذكرانىا، و٦تيزات وخصائص كل منها، 
ُيستطاع تبُت الفروؽ بينها، إال أنو يهمنا إيضاح الفروؽ اليت بُت القوانُت 
الوضعية واألخبلقية؛ ألف القوانُت الطبيعية ليست كما قدمنا ٤تل ْتث 

دارس العلـو الطبيعية، وألف الفرؽ علم األخبلؽ، وإ٪تا ىي موضع عناية 
بُت القوانُت اإل٢تية والقوانُت األخبلقية ال يكاد يُذكر، فإف استمدادىا يف 

 ٚتلتها وتفصيلها من الدين وما جاء بو من تشريع عادؿ حكيم.

 )أ( الفرؽ بُت القوانُت األخبلقية والوضعية 

 ا فيما أييت: بُت ىذه النوعُت من القوانُت فروؽ متعددة ٯتكن إٚتا٢ت

( القوانُت الوضعية من وضع اإلنساف الذي راعى الظروؼ ٔ)
واألحواؿ ا١تختلفة حُت وضعها، أما القوانُت األخبلقية فمن وضع 

 الضمَت.
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( ٢تذا كانت األوُف عرضة للتغيَت والتبديل برقي األمة وتقدمها ٕ) 
غَتت آراء أو أتخرىا وا٨تطاطها، ٓتبلؼ األخرى اليت ال تتغَت ْتاؿ وإف ت

الناس فيها وأحكامهم على نتائجها، فعندان مثبًل مبدأ احملافظة على اٟتياة 
يقدسو كل فرد وإف أابح البعض قدٯتًا قتل األسرى لضرورة حربية، ووأد 
البنات ألسباب اجتماعية تربره يف رأيو، مع وجود من كاف ينكر ىذه 

ا١تؤرخوف أنو كاف ىناؾ  العادة يف تلك األزماف أشد اإلنكار؛ و٢تذا روى لنا
من أشراؼ ٘تيم يف اٞتاىلية من مقت الوأد وعابو، فكاف يشًتي ا١توءودات 
من ذويهم ٔتا يُذىب الفقر، و٦تن ُعرؼ ذلك عنو غالب بن صعصعة جد 

 الفرزدؽ الشاعر ا١تعروؼ.

( وقد يظهر ابلتطبيق عدـ صبلحية القانوف الوضعي، إما ٞتهل ٖ) 
يشرع ٢تا، أو حملض الزمن واختبلؼ اٟتاؿ. أما  واضعو بشئوف األمة اليت

 القانوف األخبلقي فبل يكوف إال صاٟتًا دائًما مىت ثبت أنو أخبلقي.

( القانوف الوضعي ال يثيب ا١تطيع وإ٪تا يؤاخذ العاصي ا١تتمرد ٗ) 
عليو، كما ال يؤاخذ إال على نتائج األعماؿ دوف نظر لبواعثها. أما 

ماؿ والباعث عليها، ويثيب الطائع ابلرضاء األخبلقي فينظر إُف األع
النفسي وا٢تدوء وطمأنينة القلب واالحًتاـ، كما يعاقب العاصي ابلتأنيب 

 الداخلي واالحتقار.

( القانوف الوضعي ٭تتاج لقوة خارجة لتنفيذه أتخذ ا٠تارج عليو؛ ٘) 
من شرطة ونيابة وقضاة. أما األخبلقي فقوتو التنفيذية ىي الضمَت وحده، 

 وىو كما علمنا تلك القوة الداخلية والباطنية. 
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( وأخَتًا ال تكلف القوانُت الوضعية اإلنساف إال ابلضرورايت ٙ)
لصاٟتو وصاٌف اجملتمع الذي يعيش فيو. أما األخبلقية فتكلف بذلك 
وابلكماليات اليت تزيد يف سعادة اإلنسانية ورفاىيتها، وتصل بُت ا١ترء 

خبلقية الكاملة، مثبًل يطالبنا القانوف الوضعي وا١تثل األعلى للحياة األ
ابحملافظة على أمواؿ الناس، أما أموالنا ا٠تاصة فأابح لنا حرية التصرؼ 
فيها ٔتا نريد، ولكن قانوف األخبلؽ أيمران فوؽ احملافظة على أمواؿ الغَت 
ابلتصرؼ يف أموالنا ٔتا فيو خَتان وخَت األمة ٚتيًعا؛ و٢تذا تندب الناس 

ربع للمستشفيات وٚتعيات ا٠تَت، وتعد من اإلمث القعود عن العمل للت
 للخَت العاـ مع القدرة عليو.

 )ب( اٟتاجة للبحث األخبلقي مع وجود القانوف اإل٢تي 

قد يقاؿ: إذا كاف القانوف اإل٢تي بريًئا من عيوب القوانُت الوضعية، 
األخبلؽ؟ وكاف ىو أصل األخبلؽ ومنبعها، فما اٟتاجة إذف للبحث يف 

 و١تاذا العناء يف ىذه الدراسات الطويلة ا١تضنية؟

وجوابنا عن ذلك أف الدين وإف بُتَّ لنا الفضائل والرذائل وا٠تَت 
ل لنا  والشر، ورسم لنا ما نعمل وما ال نعمل، إال أنو كما قلنا سابًقا َف يفصِّ

ذي ٨تكم علة ما جعلو خَتًا أو شرِّا من األعماؿ، وَف يقفنا على ا١تستوى ال
ْتسبو على بعض األعماؿ أبهنا خَت، وبعضها أبهنا شر، وترؾ ذلك لعلم 
األخبلؽ الذي يكسب دارسو الدقة يف التقدير ووزف األعماؿ ويوجو 

 إرادتو ٨تو الصاٌف منها.

ومثَّ سبب آخر، وىو أف القانوف السماوي، إذا فهمنا علل أحكامو 
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َف يصل للصميم من أفئدة  وسبب مشروعيتها، وىذا ما قاـ بو الفقهاء؛
الناس ٚتيًعا، فلو اكتفى األخبلقيوف بو لضل كثَت طريق الفضيلة اليت 
يرشد إليها الناس. القانوف األخبلقي يهدي إُف ا٠تَت، وتسًتشد بو األمم 
اليت انقطعت عن الشرائع السماوية حيًنا، كما تصل بو األمم اليت وصل 

م اٟتقائق اليت جاءهتا عن الرسل إليها الوحي يف بعض األحياف إُف تفه
 واألنبياء، عليهم أفضل الصبلة والسبلـ.

 ِٕاوؼ

(، اشُتهر ببحثو يف األخبلؽ والقانوف، ومن أكرب ٕٛٛٔ–ٛٗٚٔىو ِجرمي بنتاـ ) (ٔ)
الذي عربو ا١ترحـو فتحي « أصوؿ القوانُت»دعاة مذىب ا١تنفعة، وىو مؤلف كتاب 

 ابشا زغلوؿ.

ـ(، كتب يف ا١تنطق واالقتصاد السياسي، ولو ٖٚٛٔ–ٙٓٛٔفيلسوؼ إ٧تليزي ) (ٕ)
 رسالة يف مذىب ا١تنفعة الذي يعد من أكرب دعاتو.

ـ(، وتقـو فلسفتو على أف كل معارفنا إ٪تا ٙٚٚٔ–ٔٔٚٔمؤرخ وفيلسوؼ إ٧تليزي ) (ٖ)
لها من التجربة.  ٨تصِّ

م من الفبلسفة، السوفسطائيوف: ٚتاعة َف ٬تعلوا ٫تهم الفلسفة النظرية وحدىا كغَتى (ٗ)
بل عنوا فقد بتدريب الشعب وتعليمو فن اٟتياة العملية ووسائلها، فكاف منهم معلم 
قواعد النجاح والسياسة ومعلم الببلغة، ومعلم التاريخ والطبيعة، وغَت ذلك من 

الذي عاش يف القرف « برواتجوراس»وسائل النجاح يف اٟتياة. وأقدمهم عهًدا ىو 
 ا٠تامس قبل ا١تيبلد.

 .ٓٓٗ، ص Janet et Séallesاتريخ الفلسفة، أتليف جانيو وسياي  (٘)

 .ٜٗكتاب األخبلؽ ألرسطو، ص  (ٙ)

ـ(، كانت تربيتو ٛٚٚٔ–ٕٔٚٔ: كاتب وفيلسوؼ فرنسي ) Rousseauروسو  (ٚ)
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خاملة أوؿ األمر فاشتغل عند أحد ا١تبلؾ، مث نبغ يف الكتابة والتفكَت، فانقطع 
 يف الًتبية.« إميل»ل أشهرىا إليهما، وكاف من مؤلفاتو ب

(ٛ) P. Janet, Elérn de phl. Seien et de phil. Morale, P. ٖٔٛ. 

 ـ(.٘ٛٛٔ–ٕٓٛٔىو أعظم شعراء فرنسا يف القرف التاسع عشر ) (ٜ)

ىي ا١تأساة ا٠تالدة اليت سجل فيها الشاعر العبقري كيف يكوف أتنيب الضمَت،  (ٓٔ)
وسيا، تنبأت لو عرافة أبف سيكوف ملًكا على وتتلخص يف أف مكبث، أحد أشراؼ إيك

ببلده، فأخرب زوجتو ْتديث العرافة، وأخذا يهيئاف السبيل للعرش، وقد واتتهما 
الفرصة أبف نزؿ ا١تلك ضيًفا عليهما مع اثنُت من خدمو ا١تخلصُت، فذىب الزوج 

القتيل وقتلو ٓتنجر أحد٫تا، و١تا ٘تلَّكو ا٢تلع ذىبت زوجتو القاسية ولوثت من دـ 
أيدي خادميو حىت يُتهما بقتلو وال تعلق ابجملرمُت شبهة! ولكن القصد انعكس عليهما 

 فلم يهنأا ابلعرش ا١تغصوب.

(، أحد األدابء الفرنسيُت، وكاف كامت السر ٚ٘ٚٔ–ٚ٘ٙٔ« )برانرد فونتينل»ىو  (ٔٔ)
 الدائم للمجمع الفرنسي.

(ٕٔ) Cuvillier. Manuel de phil. Pٕٕٚ.. 

ـ(، كاف يقوؿ: إف ا١ترء مفطور ٖٔٚٔ–ٔٚٙٔلسوؼ إ٧تليزي يف األخبلؽ )في (ٖٔ)
 على حب الناس ونفسو، والفضيلة تكوف بتوازف ىاتُت الغريزتُت.

ـ(، كاف أستاًذا لعلم ٙٗٚٔ–ٜٗٙٔمن العلماء اإل٧تليز يف األخبلؽ والبلىوت ) (ٗٔ)
 األخبلؽ ّتامعة جبلسكو.

 مؤلف، الطبعة الثانية.لل« اتريخ األخبلؽ»من كتاب  ٕ٘ٙص (٘ٔ)

،  «الغزاِف»و« مسكويو»من « كانت»يبلحظ أف ىذا الرأي يف الضمَت قد ُسبق بو  (ٙٔ)
 كما يتبُت من مراجعة ما نقلناه عنهما يف أوؿ الكبلـ على الضمَت.

 ومقياسو يف األخبلؽ.« كانت»سيجيء ٢تذا زايدة بسط عند الكبلـ على  (ٚٔ)

(ٔٛ) P. Janet Elem. de phil. scien. et de phil. Morale. 
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(ٜٔ) P. Janet Elem. de phil. scien. et de phil. Morale. 

قبائل إُف « برنو». وأىل ٛٛٔص ٔ، ج«ا٠تلق الكامل»ىذا ا١تثل عن كتاب  (ٕٓ)
 الغرب من ْتَتة شاد أبوساط أفريقيا.

لة ا١تصري ٦تا يصح أف يُرجع إليو يف ىذا، من ا١تؤلفات اٟتديثة، جوالت الرحا (ٕٔ)
 األستاذ دمحم اثبت.
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 املساجع

 العسبٗٛ املساجع( ١) 

 ( إحياء علـو الدين لئلماـ الغزاُف.ٔ) 
 ( كتاب األخبلؽ ألرسطو، ترٚتة لطفي السيد ابشا.ٕ) 
 ( هتذيب األخبلؽ ١تسكويو.ٖ) 
 ( الوراثة والبيئة وأثر٫تا يف الًتبية، للمؤلف.ٗ) 
 فارايب.( مبادئ الفلسفة القدٯتة لل٘) 
 ( مقدمة ابن خلدوف.ٙ) 
 ( ا١تدخل إُف الفلسفة، تعريب األستاذ أَب العبل عفيفي.ٚ) 
 ( األخبلؽ لصمويل ٝتيلز، وتعريب األستاذ دمحم الصادؽ حسُت.ٛ)
 ( اتريخ األخبلؽ )للمؤلف(، الطبعة الثانية.ٜ) 
 ( مذكرة األخبلؽ لؤلستاذ أمُت ا٠توِف.ٓٔ) 
 لدكتور اٟتاخاـ ىرتس، وتعريب الدكتور ألفريد يلوز.( يف الفكر اليهودي، لٔٔ) 
 ( الوراثة وٖتسُت النسل لؤلستاذ األبياري.ٕٔ) 
 ( أدب الدنيا والدين للبصري.ٖٔ) 
 ( اتريخ الًتبية لؤلستاذ مصطفى أمُت.ٗٔ) 
 ( أصوؿ الًتبية لؤلستاذ أمُت قنديل.٘ٔ) 
 ( فلسفة النشوء واالرتقاء.ٙٔ) 
 ٚتة األستاذ إٝتاعيل مظهر.( أصل األنواع، تر ٚٔ) 

  



 ١62 

 ( املساجع الفسٌط٢ٛٗ) 

 (1 ) Challaye: Philosophie scientifique et 

philosophie morale. 

 (2 ) Renan: L’avenir de la science. 

 (3 ) Janet et Séalles: histoire de la philosophie. 

 (4 ) Cuvillier: Manuel de philosophie. 

(5 ) Janet: Elements de philosophie scientifique et de 

philosophie morale. 

 (6 ) L. Bruhl: La morale et la science des mœurs. 

 (7 ) Rauh: L’expérience morale. 
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 الفّسع

 

 ٘ ....................................................... مقدمة
 ا١تبحث األوؿ -

 ٚ ........................................ تعريف العلم، موضوعو، تقسيمو، غايتو
ثاين - ل ا  ا١تبحث 

 ٕٕ ............................................................ األخبلؽ والعلم
ثالث - ل ا  ا١تبحث 

 ٗٗ ................................................ مكانة األخبلؽ من الفلسفة
لرابع- ا  ا١تبحث 

 ٚ٘ .................. ؤثرات فيو، أساليب تكوين األخبلؽا٠تلق وتعريفو، تكوُّنو، ا١ت
 ا١تبحث ا٠تامس -

 ٕٓٔ ................................................ السلوؾ، ا١تقصد، الباعث
 ٚٙٔ .................................................................. ا١تراجع

 


